Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

1.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

1/2012
BGO.7032.6.1.2012
07.02.2012r.
01.02.2012r.
Wykreślono
dnia
28.03.2014r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Ekośrodowisko
sp. z o. o.
Ul. Cyryla i Metodego
50
41-909 Bytom

NIP
REGON

NIP 646-26-81-641
REGON
240044141

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

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

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

2.

Nr wniosku i
data wpływu

2/2012
BGO.7032.6.2.2012
15.02.2012r.
13.02.2012r.
Zmiana z
dnia
23.04.2013r.
08.11.2016r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

SANIT-TRANS
sp. z o. o.

NIP
REGON

NIP 937-24-06-743
REGON 072885784

Międzyrzecze Górne
383
43-392 Międzyrzecze
Górne

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzna
20 01 19* - środki Ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zwierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zwierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki Ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

3.

Nr wniosku i
data wpływu

3/2012
BGO.7032.6.3.2012
29.02.2012r.
23.02.2012r.
Zmiana z
dnia
14.01.2013r.
10.05.2013r.
07.02.2014r.
18.04.2019r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

PreZero Service
Południe sp. z o. o.

NIP 641-10-05-806

ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

REGON 272644815

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami Ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 – inne niewymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne
substancje
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie zwierając e

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż
wymienione w 17 05 03
17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17
05 05
17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierające
substancje niebezpieczne
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu
zawierające rtęć
17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu
zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające
PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice,
szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu
(w tym odpady zmieszane) zwierające substancje
niebezpieczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne nią wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

4.

4/2012
08.03.2012

Nr wniosku i
data wpływu

BGO.7032.6.4.2012
27.02.2012r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

SUEZ POŁUDNIE
sp. z o. o.

NIP
REGON

NIP 573-10-32-632
REGON 150137530

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
grupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Zmiana z
dnia
02.04.2013r.
17.10.2016r.
Wykreślono
dnia
24.01.2020r.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

ul. Dębowa 26/28
42-202 Częstochowa
Oddział: ul. Wawelska
53
43-155 Bieruń Nowy

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np..
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

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

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

5.

Nr wniosku i
data wpływu

5/2012
BGO.7032.6.5.2012
03.04.2012r.
Zmiana z
28.03.2012r.
dnia
27.11.2020r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Zakład Usługowo –
Handlowy
„EKO-PLUS” S.C.
Sylwia Wala, Edward
Grygierczyk
Ul. Ślepa 10
43-502 CzechowiceDziedzice

NIP
REGON

NIP 652-16-05-453
REGON 072394193

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
16 01 03 – Zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 03 80 – odpadowa papa
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
19 08 12 – szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

6.

7.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

6/2012
BGO.7032.6.6.2012
18.05.2012r.
14.05.2012r.
Wykreślono
dnia
29.09.2017r.

„GOSREM” sp. z o. o.

NIP 954-00-18-126

Ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

REGON 272548827

7/2012

GORKE ELECTRONIC

NIP 638-15-24-713

BGO.7032.6.7.2012

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

18.05.2012r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

sp. z o. o.
15.05.2012r.

Wykreślono
dnia
15.03.2021r.

NIP
REGON

REGON 276599230
Ul. Staromiejska 31b
43-200 Pszczyna

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

zawierające rtęć
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

8.

Nr wniosku i
data wpływu

8/2012
BGO.7032.6.8.2012
06.06.2012r.
01.06.2012r.
Zmiana z
dnia
28.12.2012r.
Wykreślono
dnia
05.07.2017r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Przedsiębiorstwo
Spedycyjno –
Transportowe
“TRANSGÓR” S.A.
Ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik

NIP
REGON

NIP 642-00-00-151
REGON 272193436

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

9.

Nr wniosku i
data wpływu

9/2012
BGO.7032.6.9.2012
12.06.2012r.
05.05.2012r.
Zmiana z

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

REMONDIS sp. z o. o.

NIP 728-01-32-515

ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa

REGON 011089141

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

dnia
13.12.2012r.
05.12.2018r.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Oddział w Sosnowcu
Ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte, tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 – inne niewymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

10. 10/2012
BGO.7032.6.10.2012
12.06.2012r.

Suez Bielsko-Biała S.A.

NIP
REGON

NIP 547-005-28-76

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

06.06.2012r.
Zmiana z
dnia
06.12.2016r.
31.07.2017r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Ul. Reksia 6
43-300 Bielsko – Biała

NIP
REGON

REGON 072182568

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

11. 11/2012
BGO.7032.6.11.2012
12.06.2012r.
06.06.2012r.

Strach i Synowie
sp. z o. o.

NIP
REGON

NIP 573-27-38-268
REGON 240922624

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Zmiana z
dnia
10.12.2012r.
Wykreślono
dnia
22.01.2014r.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Ul. Bór 169
42-202 Częstochowa

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
Ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, tekturę,
drewno, i tekstylia z włókien naturalnych – 0
Ex 15 01 09 – opakowania z tekstyliów naturalnych
16 01 03 – zużyte opony
16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż
wymienione w 16 01 14
16 01 17 – metale żelazne
16 01 18 – metale nieżelazne
16 01 19 – tworzywa sztuczne
16 01 20 – szkło
16 01 99 – inne niewymienione odpady
16 20 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04 – baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03
16 06 05 – inne baterie i akumulatory
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 801 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Ex 20 01 10 – odzież z włókien naturalnych
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
Ex 20 01 11 – tekstylia z włókien naturalnych
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – ioleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Ex 20 01 99 – odpady z papieru, metali, tworzyw
sztucznych , szkła
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

12. 12/2012
BGO.7032.6.12.2012
21.06.2012r. 14.06.2012r.
Zmiana z
dnia
30.03.2017r.
Wykreślono
dnia
14.11.2018r.

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania
sp. z o. o.
Ul. Galmany 1
43-600 Jaworzno

NIP
REGON

NIP 632-15-23-302
REGON 273334028

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
Ex 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 06*- zmieszane lub wysegregowane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04*- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
zawierające lub zanieczyszczone substancjami

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 – odpadowa papa
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11- kable inne niż wymienione w 17 04 10*
17 05 08 – tłoczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 01*- materiały budowlane zawierające gips,
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

13. 13/2012
BGO.7032.06.13.2012 KONTENER SERWIS
31.07.2012r.
LUKAS
25.07.2012r.
Wiesław Lukas
Wykreślono
dnia
Ul. Krakowska 317A
24.10.2016r.
43-300 Bielsko-Biała

NIP
REGON

NIP 547-115-08-07
REGON 70690964

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

14. 14/2012

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

BGO.7032.6.14.2012

P.H.U. OPERATUS

NIP
REGON

NIP 937-139-68-47

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

06.08.2012r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Marian Krajewski
03.08.2012r.

REGON 072273779
Ul. Cyniarska 38
43-300 Bielsko-Biała
Baza firmy:
Jaworze
ul. Cieszyńska 291

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

(bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

15. 15/2012

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

BGO.7032.6.15.2012

TOMAR

NIP
REGON

NIP 547-199-56-11

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

13.08.2012r.
11.09.2012r.
Wykreślono
dnia
18.01.2019r.

16.

16/2012
BGO.7032.6.17.2012
05.11.2012r.
14.11.2012r.

Firma usługowo
Transportowa
Tomasz Mrowiec

NIP
REGON

REGON 240572549

Ul. Swojska 5
43-382 Bielsko-Biała

Agencja Komunalna
sp. z o. o.

NIP 652-10-00-388
REGON 272203933

Ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

17.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

17/2012
BGO.7032.6.18.2012
29.11.2012r,
23.11.2012r.
Zmiana z
dnia

NIP
REGON

WK Eko sp. z o. o.

NIP 645-25-36-512

Ul. Darwina 6
43-100 Tychy

REGON 243090940

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

18.08.2015r.
Wykreślono
dnia
17.05.2016r.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

18.

19.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

18/2012
BGO.7032.6.16.2012
28.11.2012r.
29.10.2012r.
Wykreślono
dnia
19.07.2016r.
19/2012
BGO.7032.6.19.2012
29.11.2012r.
27.11.2012r.
Wykreślono
dnia
09.08.2017r.

M.H. ART.
Mirosław Hamerlak

NIP
REGON

NIP 652-119-52-74

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

REGON 241711088
Ul. Bronowska 38A
43-518 Ligota
KAMARI Sp. J.
Marek Strządała,
Krzysztof Rzyman
43-246 Strumień
Zabłocie
Ul. Skotnica 46

NIP 548-23-03-640
REGON 072378981

02 01 09 – odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w
02 01 08
02 01 10 – odpady metalowe
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 02 02* - sorbentu, materiały filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 01 03 – zużyte opony
16 01 07* - filtry olejowe
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 16 01 09 do 16 01 12
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 02 01 – drewno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
19 12 01 – papier i tektura
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

20.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

20/2012
BGO.7032.6.20.2012
30.11.2012r.
28.11.2012r.
Wykreślono
dnia
24.11.2016r.

Przedsiębiorstwo
Budowlane
KRAMABUD
Zbigniew Kratki
Ul. Strażacka 2
43-502 CzechowiceDziedzice

NIP
REGON

NIP 652-108-33-80
REGON 240876367

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

21.

21/2012

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

BGO.7032.6.21.2012

Alba Południe Polska

NIP
REGON

NIP 626-00-19-376

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 11 – tekstylia
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

07.12.2012r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

sp. z o. o.
30.11.2012r.

Wykreślono
dnia
27.11.2020r.

NIP
REGON

REGON 271974835
Ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa
Górnicza

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia 20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

22.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

22/2012
BGO.7032.6.22.2012
10.12.2012r.
03.12.2012r.
Wykreślono
dnia
21.12.2015r.

NIP
REGON

ALBA MPGK Sp. z o. o.

NIP 629-001-19-71

Ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa
Górnicza

REGON 271 588 322

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia 20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

23.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

23/2012
BGO.7032.6.23.2012
12.12.2012r.
05.12.2012r.
Wykreślono
dnia
22.12.2015r.

NIP
REGON

PTS ALBA sp. z o. o.

NIP 627-001-13-76

Ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów

REGON 271568638

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia 20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

24.

Nr wniosku i
data wpływu

24/2012
BGO.7032.6.2012
12.12.2012r.
05.12.2012r.
Zmiana z
dnia
16.02.2016r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Zakład Usługowo –
Handlowo Produkcyjny KOMGAZ sp. z o. o.
Ul. Legionów 85
43-502 Czechowice-

NIP
REGON

NIP 652-000-77-38
REGON 270137824

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i palców

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Dziedzice

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, i 17
09 03
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 03 80 – odpadowa papa
17 02 03 – tworzywa sztuczna
17 02 02 – szkło
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
19 12 01 – papier i tektura
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

25.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

25/2012
14.12.2012

BGO.7032.6.25.2012

FCC Polska
sp. z o. o.

10.12.2012r.
Zmiana z
dnia
30.11.2017r.

NIP
REGON

NIP 676-21-57-648
REGON 357190739

Ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

substancje niebezpieczne
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 – inne nie wymienione odpady
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 09* -odpady metali zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

substancje niebezpieczne
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające
substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03
17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17
05 05
17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający
substancje niebezpieczne
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu
zawierające rtęć
17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu
zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające
PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice,
szczelne zespoły okienne, kondensatory)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu
(w tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia 20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

26.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

26/2012
BGO.7032.6.26.2012
19.12.2012r.
12.12.2012r.
Wykreślono
dnia
22.10.14r.

NIP
REGON

SITA Starol sp. z o. o.

NIP 627-24-00-372

Ul. Kluczborska 29
41-500 Chorzów

REGON 276919634

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia 20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

27.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

27/2012
BGO.7032.6.27.2012
27.12.2012r.
20.12.2012r.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowe
„PRODREX” sp. z o. o.
Ul. Wolności 92D
43-229 Rudołtowice

NIP
REGON

NIP 638-000-40-70
REGON 003440455

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne nią wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15* - alkalia 20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 17* - odczynniki fotograficzne
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

28.

Nr wniosku i
data wpływu

28/2013
BGO.7032.3.1.2013
16.09.2013r.
10.09.2013r.
Wykreślono
dnia
27.04.2015r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Adam Roj
Ul. Sportowa 33
46-512 Bestwinka

NIP
REGON

NIP 652-101-29-77
REGON 270483696

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

29.

30.

Nr wniosku i
data wpływu

29/2013
BGO.7032.3.2.2013
04.12.2013r.
02.12.2013r.
Wykreślono
dnia
20.03.2014r.
30/2013
BGO.7032.3.3.2013
12.12.2013r.
09.12.2013r.
Wykreślono

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

PHU „ZAWIERUCHA”
Krzysztof Zawierucha

NIP
REGON

NIP 685-209-44-66

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 01 10 – odzież
20 01 11 - tekstylia

REGON 241065702
Ul. Kilińskiego 37A/6
44-200 Rybnik
PPHU Sortex sp. j.
Aleksandra LoskaKózka, Ryszard Kózka
Ul. Fabryczna 5

NIP 553-218-26-13
REGON 072347680

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02
20 01 10 – odzież

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

31.

32.

Nr wniosku i
data wpływu

dnia
24.11.2016r.
31/2013
BGO.7032.3.4.2013
12.12.2013r.
11.12.2013r.
Wykreślono
dnia
16.04.2015r.
32/2013
BGO.7032.3.5.2013
30.12.2013r.
23.12.2013r.
Wykreślono
dnia
09.03.2021r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

43-300 Żywiec
KATDAR Ogród
System
Dariusz Marcela
Grzechynia 667
34-220 Maków
Podhalański
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BORMAL” sp. z o. o.
Ul. Rolników 16
43-518 Ligota

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 11 – tekstylia
NIP 676-211-18-30
REGON 356789859

NIP 634-019-45-03
REGON 272529400

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

33.

Nr wniosku i
data wpływu

33/2014
BGO.7032.3.6.2013
03.01.2014r.
27.12.2013r.
Wykreślono
dnia
27.08.2019r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

DEREK sp. z o. o.

NIP 626-300-78-82

Ul. Zamenhofa 2/5
41-902 Bytom

REGON 242829082

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11 – tekstylia

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

34.

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

34/2014
BGO.7032.10.1.2014
31.10.2014r.

PPHU EkoplastProdukt S.C.

NIP
REGON

NIP 548-244-54-23

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki Ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
10 01 01 – żużle paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 10 01 04)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

30.10.2014r.
Zmiana z
dnia
25.01.2019r.
Wykreślono
dnia
31.01.2019r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

NIP
REGON

REGON 240126287

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - opakowania zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujęte w innych podgrupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania, (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02*
16 01 03 – zużyte opony

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 – inne niewymienione odpady,
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 – odpadowa papa
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11- kable inne niż wymienione w 17 04 10*
17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 05 08 – tłoczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

35.

35/2015
22.09.2015
Wykreślono

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

BGO.7032.3.1.2015

„Eko-Sort” Adam Ben

NIP 937-168-14-99

16.09.2015r.

Ul. Katowicka 130
43-346 Bielsko-Biała

REGON 24022273

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
20 01 01 – papier i tektura
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

dnia
07.12.2016r.

36.

36/2017
BGO.7032.3.2.2017
20.03.2017r.
15.03.2017r.
Wykreślono
dnia
27.05.2021r.

New Energy Cieszyn
sp. z o.o.

NIP 548 267 06 28
REGON 362462237

Ul. Przemysłowa 23
43-426 Dębowiec

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

baterie
20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
10 01 01 – żużle paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 10 01 04)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

toksyczne i toksyczne)
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 06*- zmieszane lub wysegregowane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 – inne niewymienione odpady,
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 02 04*- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
17 03 80 – odpadowa papa
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 09*- odpady metali zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
17 04 11- kable inne niż wymienione w 17 04 10*
17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
17 09 03*- inne odpady z budowy, remontów i demontażu
(w tym odpady zmieszane) zwierające substancje
niebezpieczne
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

37.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

37/2017
BGO.7032.3.3.2017
22.03.2017r.
20.03.2017r.
Zmiana z
dnia
31.10.2017r.
Zmiana z
dnia
21.10.2020r.
Zmiana z
dnia
10.11.2020r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

PreZero Recycling
Południe sp. z o.o.
Ul. Szybowa 44
44-193 Knurów

NIP
REGON

NIP 631 000 00 78
REGON 270532443

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
10 01 01 – żużle paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 10 01 04)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
16 01 03 – zużyte opony
16 02 13*-zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

elementów wyposażenia
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Ex 17 01 80 – tynki
17 01 82 – inne niewymienione odpady,
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
17 09 03*- inne odpady z budowy, remontów i demontażu
(w tym odpady zmieszane) zwierające substancje
niebezpieczne
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny- żużel
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

38.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

38/2017
BGO.7032.3.4.2017
16.10.2017r. 10.10.2017r.
Wykreślono
dnia
25.05.2021r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

REMONDIS Górny
Śląsk sp. z o. o.
Ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska

NIP
REGON

NIP 641 001 26 03
REGON 271762168

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17
03 01
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – Materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane o0dpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 07
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

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

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

39.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

39/2019
BGO.7032.3.2.2019
15.04.2019r.
15.04.2019 r.
Wykreślono
dnia
15.06.2021r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Alba Ekoplus
sp. z o.o.

NIP
REGON

NIP 629 231 34 75
REGON 240131012

Ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa
Górnicza

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17
03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane o0dpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 07
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

40.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

40/2019

Nr wniosku i
data wpływu

BGO.7032.3.3.2019

05.11.2019r. 05.11.2019 r.

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A
26-008 Górno

NIP
REGON

NIP 657 105 30 27

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17
03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane o0dpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 07
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

41.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

41/2020

Nr wniosku i
data wpływu

BGO.7032.3.2.2020

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

Suez Południe
sp. z o.o.

27.11.2020r. 27.11.2020 r.
Wykreślono
dnia
09.04.2021r.

Ul. Kasiarzy 5a
30-731 Karków

NIP
REGON

NIP: 734-10-66-587

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 – opakowania z drewna
15 01 04 – opakowania z metali
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 – opakowania ze szkła
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 – zużyte opony
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 – drewno
17 02 02 – szkło
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17
03 01
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 05 – żelazo i stal

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszaniny metali
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
17 09 04 – zmieszane o0dpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 07
09 03
20 01 01 – papier i tektura
20 01 02 – szkło
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 – odzież
20 01 11- tekstylia
20 01 13* - rozpuszczalniki
20 01 14* - kwasy
20 01 15*- alkalia
20 01 17*- odczynniki fotograficzne
20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy)
20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Lp.

Nr
rejestrowy,
data wpisu
do rejestru

Nr wniosku i
data wpływu

Firma, oznaczenie
siedziby i adres (imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy)

NIP
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
(zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów)

zawierające rtęć
20 01 23*- urządzenia zawierające freony
20 01 25 – oleje tłuszcze jadalne
20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające
te baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
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20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 – tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20
01 19*
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach
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