
REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres 
albo imię, nazwisko i adres 

przedsiębiorcy

Numer 
identyfikacji 
podatkowej 
(NIP), o ile 

przedsiębiorca 
taki numer 

posiada

Numer 
identyfikacyj
ny REGON, 

o ile 
przedsiębiorc
a taki numer 

posiada

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych

Numer 
rejestrowy

1. Przedsiębiorstwo usług komunalnych 
„EKO” 
Sp. z o. o. ul. Biskupska 7, 14-200 
Iława

744-00-07-122 510188500 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;
20 01 11 – tekstylia;
20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć;
20 01 23 – urządzenia zwierające freony;
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne;
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 
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27;
20 01 30 – datergenty inne niż wymienione w 20 
01 29;
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 
06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane 
baterie i akumulatory zawierające 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 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w 20 01 19;
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;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w 
innych podgrupach.

2. Zmiana danych we wpisie – 
zaświadczenie z dnia 28. 01. 2015r.

REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. 
S.K.A.
ul. Partyzantów 3
10-522 Olsztyn

739-040-34-87 510522318 15 01 01 – opakowania z papieru;
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 07 – opakowania ze szkła;
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji;
20 01 23* - urządzenia zawierające freony;
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, 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 
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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.
Zmiana wpisu na podst. zaśw. z dnia 
21.03.2013 – na wniosek o rozszerzenie wykazu 
rodzajów odpadów komunalnych z dnia 
26.02.2013 :
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 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 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia zawierające substancje 
niebezpieczne,
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06,



17 01 80 – usunięta tynki, tapety, okleiny itp.,
17 01 82 – inne nie wymienione 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 09* - odpady metali zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi,
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 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 tłyszcze 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 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 10 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 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne,
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjne,
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w 20 01 10,
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny,,



20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości. 

3. Przedsiębiorstwo oczyszczania Sp. z o. 
o. 
ul. Wenecka 1
14-300 Morąg

741-18-28-276 510950669 02 01 03 – odpadowa masa roślinna;
02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej;
02 01 82 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności;
03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 
wiórowa i fornit inne niż wymienione w 03 01 
04;
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04);
10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna nie 
poddanego obróbce chemicznej;
10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z 
mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych;
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 07 – opakowania ze szkła;
16 01 03 – zużyte opony;
16 01 99 – inne nie wymienione odpady;
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, 
HCFC, HFC;
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 
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16 02 09 do 16 02 12;
16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13;
16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte z zużytych urządzeń;
16 02 16 – elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;
16 06 05 – inne baterie i akumulatory;
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
19 12 02 – metale żelazne;
19 12 09 – minerały (np: piasek, kamienie);
19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne);
19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11;
20 01 23* - urządzenia zawierające freony;
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 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23;
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
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.

  
4. KOMA Usługi Komunalne Jakub 

Maniak
ul. Sikorskiego 19 C
19-300 Ełk

w dniu 12.09.2018r.  wykreślono z 
rejestru działalności regulowanej

848-165-39-77 280196492 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 03 – opakowania z drewna,
15 01 04 – opakowania z metali,
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07 – opakowania ze szkła,
15 01 09 – opakowania z tekstyliów
20 01 Odpady komunalne segregowane i 
gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 
01)
20 01 01 – papier i tektura,
20 01 02 – szkło,
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji,
20 01 10 – odzież,
20 01 11 – tekstylia
20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z 
cmentarzy)
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 02 03 – inne odpady nie ulegające 
biodegradacji,
 20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady 
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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 nie wymienione w 
innych podgrupach.

5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. 
ul. Piłsudskiego 6
14-400 Pasłęk

wykreślono z rejestru działalności 
regulowanej w dniu 23.02.2017r.

578-000-28-55 170090497 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 – opakowania z drewna;
15 01 04 – opakowania z metali;
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 – opakowania ze szkła;
15 01 09 – opakowania z tekstyliów;
15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i 
II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne);
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi;
20 01 01 – papier i tektura;
20 01 02 – szkło;
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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 jadalne;
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 niezawierające substancji 
niebezpiecznych;
20 01 29* - detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne;
20 01 30 – detergenty niezawierające substancji 
niebezpiecznych;
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 – leki inne niż cytotoksyczne i 
cytostatyczne;
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo 
– kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć 
oraz nie sortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie;



20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż baterie i 
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub 
bateriami zawierającymi rtęć oraz 
niesortowanymi bateriami i akumulatorami 
zawierającymi te baterie;
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć i urządzenia 
zawierające freony zawierające niebezpieczne 
składniki;
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające rtęć, urządzenia 
zawierające freony i zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne niezawierające 
niebezpiecznych składników;
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne;
20 01 38 – drewno niezawierające substancji 
niebezpiecznych;
20 01 39 – tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż środki 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 
insektycydy);
20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny w podgrupie Odpady 
komunalne segregowane i gromadzone 
selektywnie [z wyłączeniem odpadów 
opakowaniowych (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami 



opakowaniowymi)];
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;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w 
innych podgrupach.

6. CLEANER Zakład Sprzątania Sp.J. 
Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz
ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

578-00-19-436 170205836 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;

Wykreślona z 
rejestru 



wykreślona z rejestru działalności 
regulowane w dniu 07.05.2014r.

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

działalności 
regulowanej



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 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 01 01 – odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia,m  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;
20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości;
20 03 05 – wraki pojazdów;
20 03 06 – odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach

 

7. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Rudno 17    14 – 140 Ostróda

741-207-49-97 280320880 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie ,
20 01 – odpady komunalne i gromadzone 
selektywnie (z wyłączeniem 15 01 ),
20 01 01 – papier i tektura ,
20 01 02 – szkło,
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji ,
20 01 10 – odzież,

7/2012



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 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w 20 01 19 ,
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny, 
20 02 – odpady z ogrodów i parków 
(w tym cmentarzy) ,
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 – gleba i ziemia,w tym kamienie,
20 02 03 – inne odpady nieulegające 
biodegradacji ,
20 03 – inne odpady komunalne ,
20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane) 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 wielogabarytowe ,
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach ,
15 01 odpady opakowaniowe,



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 ,
zmiana wpisu na podstawie zaśw. z dnia 20 
05.2013r. - na wniosek o rozszerzeniu wykazu 
rodzajów odp. kom. z dnia 17.05.2013r.
16 01 03 – zużyte opony,
16 01 17 – metale żelazne,
16 01 19 – tworzywa sztuczne,
16 01 20 – szkło,
16 06 04 – baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 
06 03 ),
16 06 05 inne baterie i akumulatory,
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany,
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06,
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
20 01 23*  - urządzenia zawierające freony,
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 10 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie,



20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

8. Transport Usług Komunalnych 
Edward Górtowski
11 – 043 Wołowno 39

739 302 50 57 510864241-
00029

200301 – niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne,

8/2012

2013r.
1. KOMA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 848 186 01 85 281398080 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), wyłącznie z 
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
16 01 03 – zużyte opony,
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórki i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany,
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia,

1/2013



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 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 
01,
17 03 80 – odpadowa papa,
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 
10,
17 05 08 – tłuczeń torowy( kruszywo ) inny niż 
wymieniony w 17 05 07,
17 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( bardo toksyczne i toksyczne np. 
herbicydy, insektycydy),
20 01 21 – lampy flurorescencyjne 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 drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne,
20 01 28 – farby, tusze 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 
2001 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 w 20 01 33,
20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 
21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 



20 01 23 i 20 01 35,
20 01 37 – drewno zawierające substancje 
niebezpieczne,
20 0138 – drewno inne niż wymienione w 20 01 
37,
20 01 39 – tworzywa sztuczne,
20 01 40 – metale,
20 01 41 – odpady zmootek 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 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.



2. Budny Krzysztof
ul. Bałtycka 5c/5
10 – 135 Olsztyn

739 350 73 77 280366899 20 01 10 – odzież
20 01 11 - tekstylia

2/2013

2014r.
1. Firma Usługowo-Transportowa „LID”

Dariusz Piotr Kisielak
ul. Kąkolowa 21
10-838 Olsztyn

wykreślona z rejestru działalności 
regulowanej w dniu 30.08.2016r.

739-203-68-11 510316027 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 oczyszczania ulic i placów;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach.

1/2014

wykreślona z 
rejestru 
działalności 
regulowanej

2016r.
1. KOMA OLSZTYN Sp. z o. o.

ul. Towarowa 20A
10-417 Olsztyn

739-389-08-61 365884950 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;

1/2016



17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17  01  03  –  odpady  innych  materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia;
17  01  07  –  zmieszane  odpady z  betonu,  gruzu 
ceglanego,  odpadowych  materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06;
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
17 02 01 – drewno;
17 02 02 – szkło;
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;
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 iż 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 zwierające 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 zwierające 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 z czyszczenia kominów ( w 
tym zmiotki wentylacyjne);
20  01  80  –  środki  ochrony  roślin  inne  niż 
wymienione w 20 01 19;
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny;
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;
20  02  03  –  inne  odpady  nieulegające 



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


