
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

zlokalizowanych na terenie Gminy Dobre Miasto  
(zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2018 r. poz. 1484) 

 

Nazwa firmy lub imię  

i nazwisko przedsiębiorcy 

Adres siedziby 

przedsiębiorcy 
NIP Regon 

Określenie rodzaju odbieranych 

odpadów komunalnych 
Numer rejestrowy 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Nieczystościami Sp. z o.o. 

 

 

 

ul. Dworcowa 27 

11-130 Orneta 

 

 

 

743-202-33-36 

 

 

 

281369150 

Niesegregowane odpady komunalne (20 03 01), 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 

01 08), odpady ulegające biodegradacji (20 02 

01), inne odpady nieulegające biodegradacji (20 

02 03), odpady z targowisk (20 03 02), odpady 

wielkogabarytowe (20 03 07), odpady 

komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99), szkło (20 01 02), 

tworzywa sztuczne (20 01 39), metale (20 01 

40), skratki (19 08 01), zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia (17 01 07), produkty spożywcze 

przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

(16 03 80), żużel, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (10 01 01). 

 

 

 

BGK.6235.1.2012 

 

 

 

REMONDIS Mrągowo  

Sp. z o.o. 

 

 

 

ul. Lubelska 5 

11-700 Mrągowo  

 

 

 

742-000-07-14 

 

 

 

510031098 

Opakowania z papieru i tektury, opakowania z 

tworzyw sztucznych, zmieszane odpady 

opakowaniowe, opakowania ze szkła, papier i 

tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady 

ulegające biodegradacji, gleba i ziemia w tym 

kamienie, inne odpady nieulegające 

biodegradacji, niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, odpady z targowisk, 

odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady ze 

studzienek kanalizacyjnych, odpady 

wielkogabarytowe, odpady komunalne nie 

wymienione w innych podgrupach 

 

 

 

 

SK.6235.2.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 

opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 

opakowania z drewna (15 01 03); opakowania z 

metali (15 01 04); opakowania 

wielomateriałowe (15 01 05); zmieszane 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REMONDIS OLSZTYN 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Partyzantów 3 

10-522 Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

739-040-34-87 

 

 

 

 

 

 

 

510522318 

odpady opakowaniowe (15 01 06); opakowania 

ze szkła (15 01 07); opakowania z tekstyliów 

(15 01 09); papier i tektura (20 01 01); szkło 

(20 01 02); odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji (20 01 08); odzież (20 01 10); 

tekstylia (20 01 11); urządzenia zawierające 

freony (20 01 23*); zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (20 01 35*); zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 

01 36); drewno inne niż wymienione 20 01 37 

(20 01 38); tworzywa sztuczne (20 01 39); 

metale (20 01 40); inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny (20 01 99); 

odpady ulegające biodegradacji (20 02 01); 

gleba i ziemia, w tym kamienie (20 02 02); inne 

odpady nieulegające biodegradacji (20 02 03); 

niesegregowane/ zmieszane/ odpady komunalne 

(20 03 01); odpady z targowisk (20 03 02); 

odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03); 

szlamy ze zbiorników bezodpadowych 

służących do gromadzenia nieczystości (20 03 

04); odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 

03 06); odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99). 

 

 

 

 

 

 

 

SK.6235.5.2012.ES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Olsztyńska 19 

11-040 Dobre 

Miasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739-30-62-986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510913898 

Opakowania z papieru i tektury (15 01 01); 

opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 

opakowania ze szkła (15 01 07); papier i tektura 

(20 01 01); szkło (20 01 02); urządzenia 

zawierające freony (20 01 23*); zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (20 01 35*); zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

(20 01 36); tworzywa sztuczne (20 01 39); 

odpady ulegające biodegradacji ( z ogrodów i 

parków, z cmentarzy) (20 02 01), 

niesegregowane odpady komunalne (20 03 01). 

Opakowania z papieru i tektury (15 01 01); 

opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 

opakowania z drewna (15 01 03); opakowania z 

metali (15 01 04); opakowania 

wielomateriałowe (15 01 05); zmieszane 

odpady opakowaniowe (15 01 06); opakowania 

ze szkła (15 01 07); opakowania z tekstyliów 

(15 01 09); zużyte opony (16 01 03); zużyte 

urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (16 

02 11*); zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 (16 02 13*); zużyte 

urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 (16 02 14); odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01); 

gruz ceglany (17 01 02); odpady innych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia (17 01 03); odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

(17 01 07); usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

(17 01 80); drewno (17 02 01); szkło (17 02 

02); tworzywa sztuczne (17 02 03); miedź, brąz, 

mosiądz (17 04 01); aluminium (17 04 02); 

ołów (17 04 03); cynk (17 04 04); żelazo i stal 

(17 04 05); cyna (17 04 06); mieszaniny metali 

(17 04 07); kable inne niż wymienione w 17 04 

10* (17 04 11); tłuczeń torowy (kruszywo) inny 

niż wymieniony w 17 05 07 (17 05 08); 

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne 

niż wymienione w 17 08 01 (17 08 02); 

zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 (17 09 04); papier i tektura (20 

01 01); szkło (20 01 02); odpady kuchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK.6235.8.2012.ES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Dantyszka 13 

11-100 Lidzbark 

Warmiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

743-000-38-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511003750 

papier i tektura (20 01 01); szkło (20 01 02); 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 

01 08); odzież (20 01 10); tekstylia (20 01 11); 

lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (20 01 21); urządzenia 

zawierające freony (20 01 23); leki inne niż 

wymienione w 20 01 31 (20 01 32); 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 33); baterie i akumulatory inne 

niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34); zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (1) (20 01 35); zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

(20 01 36); drewno inne niż wymienione w 20 

01 37 (20 01 38); tworzywa sztuczne (20 01 

39); metale (20 01 40); odpady ulegające 

biodegradacji (20 02 01); gleba  

i ziemia, w tym kamienie (20 02 02); inne 

odpady nieulegające biodegradacji (20 02 03); 

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne (20 03 01); odpady z targowisk (20 

03 02); odpady z czyszczenia ulic i placów (20 

03 03); szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości (20 03 

04); odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 

03 06); odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK.6235.9.2012.ES 



 

 

 

 

 

 

 

 

Olsztyński Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Lubelska 43D 

10-410 Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

739-379-48-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

280522684 

opakowania z papieru i tektury (15 01 01); 

opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 

opakowania z drewna (15 01 03); opakowania z 

metali (15 01 04); opakowania 

wielomateriałowe (15 01 05); zmieszane 

odpady opakowaniowe (15 01 06); opakowania 

ze szkła (15 01 07); opakowania z tekstyliów 

(15 01 09); opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne) (15 01 10*); 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest) włączone z 

pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (15 01 

11*); papier i tektura (20 01 01); szkło (20 01 

02); odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

(20 01 08); odzież (20 01 10); tekstylia (20 01 

11); rozpuszczalniki (20 01 13*); kwasy (20 01 

14*); alkalia (20 01 15*); odczynniki 

fotograficzne (20 01 17*); środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) (20 01 

19*); lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (20 01 21*); urządzenia 

zawierające freony (20 01 23*); oleje i tłuszcze 

jadalne (20 01 25); oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25 (20 01 26*); farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne (20 01 

27*); farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 

01 27 (20 01 28); detergenty zwierające 

substancje niebezpieczne (20 01 29*); 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 (20 

01 30*);  

 

 

 

 

 

 

 

 

SK.6235.1.2013.ES 



    leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31*); 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 

32); 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 (2001 33*); 

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 (20 01 34); zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (20 01 35*); zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

(20 01 36*); drewno zawierające substancje 

niebezpieczne (20 01 37*); drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 (20 01 38); tworzywa 

sztuczne (20 01 39); metale (20 01 40); środki 

ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

(20 01 80); inne nie wymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny (20 01 99); 

odpady ulegające biodegradacji (20 02 01); 

gleba i ziemia w tym kamienie (20 02 02); inne 

odpady nieulegające biodegradacji(20 02 03); 

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne (20 03 01); odpady z targowisk (20 

03 02); odpady z czyszczenia ulic i placów (20 

03 03); odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99). opakowania z papieru i 

tektury (15 01 01); opakowania z tworzyw 

sztucznych (15 01 02); opakowania z drewna 

(15 01 03); opakowania z metali (15 01 04); 

opakowania wielomateriałowe (15 01 05); 

zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06); 

opakowania ze szkła (15 01 07);  

 



    opakowania z tekstyliów (15 01 09); 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

(15 01 10*); opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest) włączone z 

pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (15 01 

11*); papier i tektura (20 01 01); szkło (20 01 

02); odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

(20 01 08); odzież (20 01 10); tekstylia (20 01 

11); rozpuszczalniki (20 01 13*); kwasy (20 01 

14*); alkalia (20 01 15*); odczynniki 

fotograficzne (20 01 17*); środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) (20 01 

19*); lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (20 01 21*); urządzenia 

zawierające freony (20 01 23*); oleje i tłuszcze 

jadalne (20 01 25); oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25 (20 01 26*); farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

(20 01 27*); farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 

20 01 27 (20 01 28); detergenty zwierające 

substancje niebezpieczne (20 01 29*); 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 (20 

01 30*); leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 

01 31*); leki inne niż wymienione w 20 01 31 

(20 01 32); 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 33*);  

 



    baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 (20 01 34); zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (20 01 35*);  zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

(20 01 36); drewno zawierające substancje 

niebezpieczne (20 01 37*); drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 (20 01 38); tworzywa 

sztuczne (20 01 39); metale (20 01 40); środki 

ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

(20 01 80); inne nie wymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny (20 01 99); 

odpady ulegające biodegradacji (20 02 01); 

gleba i ziemia w tym kamienie (20 02 02); inne 

odpady nieulegające biodegradacji (20 02 03); 

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne (20 03 01); odpady z targowisk (20 

03 02); odpady z czyszczenia ulic i placów (20 

03 03); odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99); zużyte opony 

samochodowe (16 01 03); odpady betonu oraz 

gruz betonowy z rozbióreki remontów (17 01 

01); gruz ceglany (17 01 02); odpady innych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia (17 01 03); zmieszane lub 

wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebe zpieczne (17 01 06*); zmieszane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, odpadów 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

(17 01 07);  

 



    usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (17 01 80); 

odpady z remontów i przebudowy dróg (17 01 

81); inne niewymienione odpady (17 01 82); 

drewno (17 02 01); szkło (17 02 02); tworzywa 

sztuczne (17 02 03); odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

(podkłady kolejowe) (17 02 04*); asfalt zawi 

erający smołę (17 03 01*); asfalt inny niż 

wymieniony w 17 03 01 (17 03 02); smoła i 

produkty smołowe (17 03 03*); odpadowa papa 

(17 03 80); miedź, brąz, mosiądz (17 04 01); 

aluminium (17 04 02); ołów (17 04 03); cynk 

(17 04 04); żelazo i stal(17 04 05); cyna (17 04 

06); mieszaniny metali (17 04 07); odpady 

metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (17 04 09*); kable zawierające 

ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne (17 04 10*); kable inne niż 

wymienione w 17 04 10* (17 04 11); gleba i 

ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB) (17 05 03*); gleba i 

ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03 (17 05 04); urobek z pogłębiania 

zawierający lub zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi (17 05 05*); urobek z 

pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

(17 05 06);  tłuczeń torowy (kruszywo) 

zawierający substancje niebezpieczne (17 05 

07*); tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07 (17 05 08); materiały 

izolacyjne zawierające azbest (17 06 01*); inne 

materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne (17 06 03*);  

 



    materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 (17 06 04); materiały 

konstrukcyjne zawierające azbest (17 06 05*); 

materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

(17 08 01*); materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 

01 (17 08 02); odpady z budowy, remontów i 

demontażu zawierające rtęć (17 09 01*); 

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 02*); 

inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

(w tym odpady zmieszane) zawierające 

substancje niebezpieczne (17 09 03*); 

zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 (17 09 04) 

 



    ceramicznych i elementów wyposażenia inne 

niż wymieniowe w 17 01 06 (17 01 07); 

usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (17 

0180);odpady z remontów i przebudowy dróg 

(17 01 81); inne nie wymienione odpady (17 

0182);tworzywa sztuczne (17 02 03); odpadowa 

papa (17 01 81); inne nie wymienione odpady ( 

17 01 82); tworzywa sztuczne (17 02 03); 

odpadowa papa (17 01 80); miedź mosiądz, 

brąz (17 04 01); , aluminium (17 04 02); żelazo 

i stal(17 04 05);gleba, ziemia w tym kamienie, 

inne niż wymienione w 1705 03 (17 05 04)(; 

urobek z pogłębiania inny, niż wymieniony w17 

05 05 (17 05 06); materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 

01 (17 08 02); zmieszane odpady z budowy 

remontów i demontażu inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 0117 09 02 i 17 09 03 (17 09 

04); , papier i tektura (20 01 01); szkło, (20 01 

02); odpady kuchenne ulegajcie biodegradacji ( 

20 01 08); odzież (20 01 10); tekstylia (20 01 

11); lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (20 01 21); urządzenia 

zawierające freony (20 01 23*);leki inne niż 

wymienione w 2001 31 (20 01 32); baterie i 

akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 1606 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie (20 01 33*); 

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 (20 01 34); zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione niebezpieczne składniki (20 01 

35*); zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36); drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 (20 01 38); tworzywa 

sztuczne (20 10 39); metale (20 01 40); odpady 

zmiotek wentylacyjnych (20 01 41); inne nie 

wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (20 01 99); odpady ulegające 

biodegradacji (20 02 01); gleba i ziemia, w tym 

 



kamienie (20 02 02); inne odpady nie ulegające 

biodegradacji (20 02 03); niesegregowanie 

(zmieszane) odpady komunalne (20 03 01); 

odpady z targowisk (20 02 02); odpady z 

czyszczenia ulic i placów (20 03 03); odpady ze 

studziensk kanalizacyjnych (20 03 06); odpady 

z wielkogabarytowe (20 03  07); odpady 

komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99). 

Sławomir Myśliniuk ROBOTY 

DROGOWE 

ul. Kościuszki 2/3 

14-300 Morąg 
741-182-59-06 280571292 odpady ze sprzątania ulic i placów (20 03 03) SK.6235.3.2013.ES 
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281398080 

opakowania z papieru i tektury (15 01 01); 

opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 

opakowania z drewna (15 01 03); opakowania z 

metali (15 01 04); opakowania 

wielomateriałowe (15 01 05); zmieszane 

odpady opakowaniowe (15 01 06); opakowania 

ze szkła (15 01 07); opakowania z tekstyliów 

(15 01 09); opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne) (15 01 10*); 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z 

pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (15 01 
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11*); zużyte opony (16 01 03); odpady betonu 

oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 

01 01); gruz ceglany (17 01 02); odpady innych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia (17 01 03); zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

(17 01 07); usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

(17 01 80); odpady z remontów i przebudowy 

dróg (17 01 81); inne nie wymienione odpady 

(17 01 82); drewno (17 02 01); szkło (17 02 

02); tworzywa sztuczne (17 02 03); asfalt inny 

niż wymieniony w 17 03 01 (17 03 02); 

odpadowa papa (17 03 80); miedź, brąz, 

mosiądz (17 04 01); aluminium (17 04 02); 

ołów (17 04 03); cynk (17 04 04); żelazo i stal 

(17 04 05); cyna (17 04 06); mieszaniny metali 

(17 04 07); kable inne niż wymienione w 17 04 

10 (17 04 11); tłuczeń torowy (kruszywo) inny 

niż wymieniony w 17 05 07 (17 05 08); 

zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 (17 09 04); papier i tektura (20 

01 01); szkło (20 01 02); odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji (20 01 08); odzież (20 

01 10); tekstylia (20 01 11); rozpuszczalniki (20 

01 13*); kwasy (20 01 14*); alkalia (20 01 

15*); odczynniki fotograficzne (20 01 17*); 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

(bardzo toksyczne i toksyczne) (20 01 19*); 

lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (20 01 21*); urządzenia 

zawierające freon (20 01 23*); oleje i tłuszcze 

jadalne (20 01 25); oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25 (20 01 26*); farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne (20 01 

27*); farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 

01 27* (20 01 28); detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne (20 01 



29*);detergenty inne niż wymienione w 20 01 

29 (20 01 30); leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne (20 01 31*); leki inne niż 

wymienione w 20 01 31* (20 01 32); baterie i 

akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02, 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie (20 01 33*); 

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33* (20 01 34); zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* 

zawierające niebezpieczne składniki (20 01 

35*); zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21*, 20 01 23*, 20 01 35* (20 01 36); drewno 

zawierające substancje niebezpieczne (20 01 

37*); drewno inne niż wymienione w 20 01 37* 

(20 01 38); tworzywa sztuczne (20 01 39); 

metale (20 01 40); odpady zmiotek 

wentylacyjnych (20 01 41); środki ochrony 

roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (20 01 

80); inne nie wymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny (20 01 99); odpady 

ulegające biodegradacji (20 02 01); gleba i 

ziemia w tym kamienie (20 02 02); inne odpady 

nie ulegające biodegradacji (20 02 03); nie 

segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

(20 03 01); odpady z targowisk (20 03 02); 

odpady z oczyszczenia ulic i targów (20 03 03); 

szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości (20 03 

04); odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 

03 06); odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach (20 03 99). 
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365884950 

Papier i tektura (20 01 01); Szkło (20 01 02); 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 

01 08); Odzież (20 01 10); Tekstylia (20 01 11); 

Rozpuszczalniki (20 01 13); Kwasy (20 01 14);  

Alkalia (20 01 15); Odczynniki fotograficzne 

(20 01 17); Środki ochrony roślin (20 01 19); 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (20 01 21); Urządzenia 

zawierające freony (20 01 23); Oleje i tłuszcze 

jadalne (20 01 25); Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25 (20 01 26); Farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27 (20 01 28); 

Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne (20 01 29); Detergenty inne niż 

wymienione w 20 01 29 (20 01 30); Leki 

cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31); Leki 

inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32); 

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 33); 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 (20 01 34); Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (20 01 35); 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

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

01 35 (20 01 
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    36); Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne (20 01 37); Drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 (20 01 38); Tworzywa 

sztuczne (20 01 39); Metale (20 01 40); Odpady 

z czyszczenia kominów (w tym zmiotki 

wentylacyjne); Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19 (20 01 80); Inne nie 

wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (20 01 99); Odpady ulegające 

biodegradacji (20 02 01); Gleba i ziemi, w tym 

kamienie (20 02 02); Inne odpady nieulegające 

biodegradacji (20 02 03); Niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne (20 03 01); 

Odpady z targowisk (20 03 02); Odpady z 

czyszczenia ulic i placów (20 03 03); Szlamy ze 

zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości (20 03 04); 

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 

06); Odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (20 03 99); Opakowania z papieru i 

tektury (15 01 01);  Opakowania z tworzyw 

sztucznych (15 01 02); Opakowania z drewna 

(15 01 03); Opakowania z metali (15 01 04); 

Opakowania wielomateriałowe (15 01 05); 

Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06); 

Opakowania ze szkła (15 01 07); Opakowania z 

tekstyliów (15 01 09); Opakowania zawierające 

pozostałości substancji  

 



    niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 

01 10); Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (15 01 

11); 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 02); 

Sorbenty, materiały  filtracyjne, tkaniny do 

wycierania(np. szmaty, ścierki) (15 02 03); 

Zużyte opony (16 01 03); Elementy usunięte ze 

zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 

02 15 ( 16 02 16); 

Odpady  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów (17 01 01); Gruz ceglany (17 01 

02); Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia (17 01 03);Zmieszane 

odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

(17 01 07); 17 01 80); Usunięte tynki, tapety, 

okleiny itp. (17 01 80); Odpady z remontów i 

przebudowy dróg (17 01 81);  Inne 

niewymienione odpady (17 01 82); Drewno (17 

02 01); Szkło (17 02 02); Tworzywa sztuczne 

(17 02 03); Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 

substancjami  

 



    (np. drewniane pokłady olejowe) (17 02 04); 

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 

17 03 01 (17 03 02); Odpadowa papa (17 03 

80); Miedź, brąz, mosiądz (17 04 01); 

Aluminium (17 04 02); Ołów (17 04 03); Cynk 

(17 04 04); Żelazo i stal (17 04 05); Cyna (17 

04 06); Mieszaniny metali (17 04 07); Kable 

inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11); 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB) (17.05.03); 

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż 

wymienione w 17 05  03 (17 05 04); Urobek z 

pogłębiania inny niż wymienione w 17 05 05 

(17 05 06); Tuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w  17 05 07  (17 05 08); 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 (17 06 04);  Materiały 

budowlane zawierające azbest (17 06 05); 

Materiały budowlane zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 (17 08 02); Zmieszane 

odpady z budowy, remontów i demontażu inne 

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

03 (17 09 04); Stratki (19 08 01); Zawartość 

piaskowników (19 08 02); Żużle, popioły 

paleniskowe i płyty z kotłów ( z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) (10 

01 01); Trociny, wióry, drewno, płyta  wiórowa 

i fornir one niż wymienione w 03 01 04 (03 01 

05); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 06* Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
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materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne; 17 01 07 Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.; 17 

01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg; 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady; 17 02 01 

Drewno; 17 02 02 Szkło; 17 02 03 Tworzywa 

sztuczne; 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 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 ulęgające 

biodegradacji; 20 01 10 Odzież; 20 01 11 

Tekstylia; 20 01 21 Lampy fluoroscencyjne i 

inne odpady zawierające rtęć; 20 01 23 

Urządzenia zawierające freony; 20 01 28 Farby, 

tusze, farby drukarskie,  kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27; 20 01 32 Leki 

inne niż wymienione w 20 10 31; 20 01 33 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie; 20 01 34 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33; 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23, 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 niż 

wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny; 20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji; 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym 

kamienie; 20 02 03 Inne odpady nie ulęgające 

biodegradacji; 20 03 01 Nie segregowane 
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(zmieszane) odpady komunalne; 20 03 02 

Odpady z targowisk; 20 03 03 Odpady z 

czyszczenia ulic i targów; 20 03 06 Odpady ze 

studzienek kanalizacyjnych; 20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe; 20 03 99 Odpady komunalne 

nie wymienione w innych podgrupach. 
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