
Raport wojewódzki
WOJ.  PODKARPACKIE

 2016

Dział 1. Wytwarzanie odpadów

Kod 

odpadów

Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

NIP REGONPosiadacz odpadów Rodzaj odpadów

Masa odpadów Sucha masa 

odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

 0,7700Skratki1908013704402296861578318Gmina Domaradz

 4,2000Zawartość piaskowników190802

 133,9000  23.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690510910 ZAKŁAD NAPRAWY 

SAMOCHODÓW TRˇD 

KAZIMIERZ

 0,0490Filtry olejowe160107

 0,3060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3705094706881025108INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DOROTA 

PIĘKOŚ-GLIWSKA

 16,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180925801ResCar.pl Elektronika 

Samochodowa Paweł 

Kłoskowicz

 1,0000Inne niewymienione odpady160199

 1,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900107978190000242Apteka "u Galena" J. 

Gawron-Dąbrowska
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136916208138181432025Firma 

Handlowo-Usługowa 

"DELFIN" Grzegorz 

Kazimierski

 0,0670  0.07Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 4,4300Żelazo i stal1704050038977006761010877PRZEDSIĘBIORSTWO 

CAMA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500929297941027957Gabinet Weterynaryjny 

Marek Kamiński

 5,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016902627488140002925Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno- Usługowo 

- Handlowe "ZGODA 

N&C" Sp. z o.o.

 27,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0500Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,2800Emulsje olejowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130104

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083621333156851895477Krzysztof Orlof 

AUTO-SERWIS

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0840Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0030Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1070Metale żelazne160117

 0,0240Metale nieżelazne160118

 0,0120Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 58,2000Zgary i żużle odlewnicze1010038312027508652230687EUROMETAL 

SPÓŁKA AKCYJNA

 76,8900Inne niewymienione odpady101099

 332,2200Alkalia trawiące110107

 183,0400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 12,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4900Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,2600Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 5 089,5800Aluminium170402

 21,0900Żelazo i stal170405

 0,0360Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317I60.10.Z017319027 001701132316427PKP Polskie Linie 

Kkolejowe S.A. Zakład 

Lini Kolejowych w 

rzeszowie

 0,3020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 1,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,3980Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 428,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 128,8130Miedź, brąz, mosiądz170401

 7 263,3630Żelazo i stal170405

 6,0260Mieszaniny metali170407

 2 455,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213E41.00.A8503900178721267163MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1700Żelazo i stal170405

 8,7000Skratki190801

 16,3200Zawartość piaskowników190802

 446,0400  91.91Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704861546842201104NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"INTERMED" SP. Z 

O.O.

 0,5700Inne niewymienione odpady0602991801055126871840315WPS Sp. z o. o.

 0,1900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2800Inne niewymienione odpady080199
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 0,2500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 11,1400Osady i szlamy z fosforanowania110108

 261,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 33,6780Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 16,9330Inne niewymienione odpady120199

 2,9300  0.06Wodne ciecze myjące120301

 0,1050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 3,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,7000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 675,5700Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702491936871051328Helena Passzkiewicz 

Lekarz Stomatolog
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805092508672205913NZOZ A. & Ł. 

URBACZKA - SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6170Metale żelazne1601173702607286851723351Sławomir Pankiewicz 

AUTO-NAPRAWA

 0,0280Metale nieżelazne160118

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806740267922115399Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Karol 

Zelman

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514430707951967751Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny Lek. 

Anna Drabczyńska

 1,3250Inne odpady1103021811474708652560491ZAKŁAD OBRÓBKI 

CIEPLNEJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 106,0900Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305080174059105213177038AWAS-Serwis Spółka 

z o. o.

 93,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056509371437941135753Stolarstwo Sprzedaż 

Tarcicy Tadeusz 

Gmyrek
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 7,6300Opakowania z papieru i tektury150101690726580NTB Sp. z o.o.

 1,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5100Odpadowa papa170380

 4,3720Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 94,6200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912121810910198722408832BNS ASTRA Sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096502317797941281101Apteka Prywatna 

Magdalena 

Krasicka-Tytuła

 1,7200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011805209556851640949F.P.H.U Stal-Met 1

 1,6800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 44,2800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116DM34.30.A1402794795342310060FA KROSNO Sp. z 

o.o.

 1,3900Osady i szlamy z fosforanowania110108

 73,3000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 105,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 59,1200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0360Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 39,0200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 17,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 11,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,7000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 67,1300Żelazo i stal170405

 0,0000Odpady z pirolizy odpadów inne niż 

wymienione w 19 01 17

190118

 4,0650Opakowania z papieru i tektury1501011809723096852325397RAFINERIA W JAŚLE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,7340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z drewna150103

 0,7210Opakowania z metali150104

 0,0333Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126904528808130200055ZeTeChS s.c. Andrzej 

Dłużyński i S-ka

 0,0130Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0003Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0775Żelazo i stal170405

 0,0400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515422347921582265Centrum Odnowy 

Biologicznej  Studio 

Paznokci

 85,7400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056917646478161495985FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA DREW 

ROL BOGUSŁAW 

RAFA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509479927951208850NZOZ '' DIAMED"  

Poradnia 

Diabetologiczna i 

chorób metabolicznych

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905287848151402054Józef Międlar 

"AUTO-SERVICE"

 0,0700Płyny hamulcowe160113

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805286618721668057BEL-MED Indywidualna 

Praktyka Położnej 

Środowiskowej Bożena 

Magdoń

 10,0000Żelazo i stal170405831304366Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

"RIWPOL" Ryszard 

Kamiński

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131809354038133676203VALEANT Sp. z.o.o  

Sp. J
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 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805423367922256415PRODENTICA s.c

 1,1050Baterie i akumulatory ołowiowe160601DD20.10.A6903138078131010687TECHNODRZEWO 

KARPATY Sp. z o.o.

 1,0450Żelazo i stal170405

 259,6000Zgorzelina walcownicza100210DJ28.40.Z831378614HSW - Kuźnia Stalowa 

Wola Sp. z o.o.

 2 266,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3 040,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,9000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,4370Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800001440355860102292PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU 

ZAGRANICZNEGO 

"BALTONA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

11



 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.B3703736686881039429Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KRAFT 

Edward Pasławski

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 12,0850Zużyte opony160103

 0,4200Filtry olejowe160107

 0,2600Płyny hamulcowe160113

 1,6500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 308,1320Metale żelazne160117

 8,2960Metale nieżelazne160118

 7,5700Tworzywa sztuczne160119

 5,6500Szkło160120

 8,2700Inne niewymienione elementy160122

 6,2600Inne niewymienione odpady160199

 7,1640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701335856841588035GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ANIMALS" JANUSZ 

ULIASZ

 36,7000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6904408658181299483Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego H. i A. 

Paśko Sp. j.

 4,8000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 24,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026906852138721988187FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "KOCZWARA" 

SEBASTIAN 

KOCZWARA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 4,9400Skratki1908016509005427941671210Gmina Zarzecze

 0,9200Zawartość piaskowników190802

 72,0000  15.24Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121G50.20.A8302318148651075138ZAKŁAD 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY MECHANIKA 

POJAZDOWA Zbigniew 

Mołoń

 0,2050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,4320Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2190Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604360390462 a.b.w. - 

budownictwo, usługi 

Adam Wór, Bernard 

Wór, Diana 

Darłowska-Wór spółka 

cywilna

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906789058131167093Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Miąsik - 

Draguła

 3,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ27.51.Z6500489927950203218ZAKŁAD 

ODLEWNICZY KAW - 

MET Marek Kawiński

 21,8900Żużle odlewnicze100903

 0,4100Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 63,6800Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 3,6100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,7800Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6509375687941173699Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Kalamarz-Kowal

 0,0320Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121F45.11.Z8302056278670013322KOPALNIA SIARKI 

"MACHÓW" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 4,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1140Drewno170201

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 0,0020Miedź, brąz, mosiądz170401

 69,0310Żelazo i stal170405
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 5,6680Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801809182388141683838SOTER EKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0350Kwas chlorowodorowy060102

 0,4750Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła zawierające substancje 

niebezpieczne

101113

 13,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 4,0000Inne niewymienione odpady110199

 135,6400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 16,7400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,5000Inne niewymienione odpady130899

 5,7200  2.29Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 86,0200  34.41Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216000902725Zespół Szkół, 

Warsztaty Szkolne im. 

gen. Władysława 

Sikorskiego

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501011802546438132696741STUDIO REPORTER 

Wojciech Naja

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904377808171158396Gabinet 

Stomatologiczno - 

Ortodontyczny lek. 

stom. Aleksandra 

Łojczyk
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103831339761"Retro Day Spa" 

Centrum Kosmetyki 

Profesjonalnej 

Aleksandra Warkocki

 1 077,1700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053628914706020133670VOSTER NOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,0000Inne niewymienione odpady030199

 17,8700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105830204214Zakłady Drzewne 

GAL-DREW Andrzej 

Rzekieć

 0,0600Popioły lotne inne niż wymienione w 19 

01 13

190114

 0,3200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514395427010046065Niepubliczny Zspół 

Opieki Zdrowotnej 

"PANACEUM" S.C. w 

Pruchniku

 0,0110Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513180174246 00020PUNKT APTECZNY 

"REMEDIUM" MGR. 

FARM. JAKUB 

FIEJDASZ

 0,0500Metale żelazne1601171811316128141320024Marta Puzio Wyrób 

Trumien i Usługi 

Pogrzebowe
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 1,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.52.Z1801430106861442352RYZO Bogdan Czech  

Sprzedaż Detaliczna 

Części i Akcesoriów 

Do Pojazdów 

Samochodowych

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3320Zużyte opony160103

 0,1510Filtry olejowe160107

 0,1400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0930Płyny hamulcowe160113

 1,4540Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,5250Zbiorniki na gaz skroplony160116

 259,7170Metale żelazne160117

 11,3790Metale nieżelazne160118

 66,9000Tworzywa sztuczne160119

 7,8010Szkło160120

 7,7360Inne niewymienione elementy160122

 0,0770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0770Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904425808171016472Gabinet 

Stomatologiczny  lek. 

stom. Bożena 

Skrzypczak

 3,4350Żelazo i stal1704053700145446840011144NADLEŚNICTWO 

RYMANÓW

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500524797941089898Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny  

Magdalena Rut-Gązwa

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904409908131479361Specjalistyczny 

Gabinet Pediatryczny 

dr n. med. Józef Rusin

 3,5250Opakowania z papieru i tektury150101G51.17.Z1801888925170199121Przedsiębiorstwo 

Produkcyno Handlowo 

Usługowe "SPECJAŁ" 

Spółka z o. o.

 1,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K72.50.Z1802380877931023509GRAFER Paweł 

Antosz

 0,1590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0190Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050051348928130009245Janusz Kwasek 

Przetwórstwo Tworzyw 

sztucznych

 0,0860Opakowania z metali150104
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 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Metale żelazne191202

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych1501023603020217931625757FHU "BRATBLACH" 

Blacharstwo 

Samochodowe

 0,0230Opakowania z metali150104

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0460Tworzywa sztuczne160119

 0,1300Szkło160120

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800671548171998251Prywatny Gabinet 

Stomatologiczno - 

Protetyczny 

Wielgosińska 

Wiesława i 

Wielgosiński Zdzisław 

s.c.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800781468131568113Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711619686851984873Punkt Apteczny Anna 

Siuta
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 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501021810240698191239815PRACOWNIA 

MEBLARSKA 

UNI-MEB ZBIGNIEW 

PAŁKA

 0,0205Aluminium170402

 2 467,5400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101008183780TRANS-PAMA Piotr 

Mazurkiewicz

 1 105,4000Gruz ceglany170102

 2 363,2300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 274,5100Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023710194896861029043Gabinet 

WeterynaryjnyJarosław 

Giermański

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802730667941626161Barbara Sowińska 

Studio Kosmetyczne 

(Solarium)"IMPERIUM"

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704790886842192598Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"AMICUS" s.c. J. 

Bebak, G. 

Rydarowsk-Bebak

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303983888671875304Zakład Lekarza 

Rodzinnego FAMILIA 

s.c.

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023406367955170003365Gabinet Weterynaryjny 

Astra, Magdalena 

Przybysz

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808257038672148204STUDIO PAZNOKCI 

MoSSii - Monika Ciba

 0,1570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801115997922131487Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"VITA- LEK" Sp.j.

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502038505183808721818692FUH "Auto-Usługi" 

Sebastian Totoń

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 120,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051802111198721851028FPH Robert Cius
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804480576841095367CENTRUM 

MEDYCZNE BOŻENA 

KROCHMAL

 0,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073700285176870005757PPHU SATRURN Sp. z 

o.o.

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016917967078721788910"ROMCAR 2" Żołądź 

Krzysztof Zakład 

Produkcji Nadwozi

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9000Aluminium170402

 12,4000Żelazo i stal170405

 0,0090Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090000319578651036782CENTRUM EDUKACJI 

ZAWODOWEJ W 

STALOWEJ WOLI

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0650Opakowania z metali150104

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Drewno170201

 0,3000Aluminium170402
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 2,2000Żelazo i stal170405

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.53.B8500804818720008519Firma 

Transportowo-Handlow

a TRANSMAT Stefan 

Niedbalec

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 1,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803550608141007617BOULEAU BRZOZA 

ANNA

 0,0810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501769747951055091Aleksandra Cikuj NZOZ 

ANDRAMED

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016502473907951943383"BERTHOLD" POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0130Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031808211545170358826Prefab Veranda Polska 

Sp. z o. o.

 3,8510Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,2150Aluminium170402

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690638449VITA DENTAL Anna 

Wawryca
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904452368171016383Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Chmielik

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214690344386 Instytut Doskonalenia 

Kadr i Administracji 

Rafał Kata

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 29,9530Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110051378508130335743YANKO Sp. z o.o.

 2,3890Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 4,9040Opakowania z papieru i tektury150101

 136,6780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,9430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4370Żelazo i stal170405

 0,0420Mieszaniny metali170407

 7,5400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203048312019858141532967"MAKRO" 

KOSIOROWSKI & 

KOSIOROWSKI Sp. z 

o.o.

 5,6000Inne niewymienione odpady020399
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 29,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4500Opakowania z drewna150103

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701623746871262982Przychodnia dla 

Zwierząt lek.wet. Jan 

Zabiega

 0,8380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303699908652020926Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"WODEX" Sp. z o.o.

 126,3810Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308690332704Przedsiębiorstwo 

"Polgraf" Sp. z o. o.

 0,5250Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,5750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2100Opakowania z metali150104

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5800Aluminium170402
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 82,5000Odpadowa tkanka zwierzęca020202690213709Zakład Uboju i 

Przerobu Mięsa Jan 

Fołta

 0,0540Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313799738651541669Prywatna Praktyka 

Dentystyczna Maria 

Kogut

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026905061338131191826Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Karol Cieślak

 0,0450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111808453678171776504Warsztat 

Blacharsko-Mechanicz

ny Grzegorz Piękoś

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 9,4500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.21.A3700195826840000867Krośnieńskie 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane w Krośnie 

S.A.

 5,9300Żelazo i stal170405

 23,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,4400Odpady ulegające biodegradacji200201

 51,5200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 47,2600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031203062466751348669KUŚPIEL-MITKA,RZEP

ECKA PARTNERZY 

GABINETY 

STOMATOLOGICZNE

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900940968132823470NZOZ BETA-DENT 

Bernadetta Niemiec - 

Waltoś
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 0,0000Opakowania z metali1501041809845606842636581ZAKŁAD 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY NÓŻKA 

ZBIGNIEW, NÓŻKA 

PIOTR SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,3600Tworzywa sztuczne160119

Szkło160120

 0,0250Aluminium170402

 0,3430Żelazo i stal170405

 1 017,3000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z3711453896852100534  "TEKPUD"    Sp. z 

o.o.

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,0680Opakowania z papieru i tektury1501011805941498133629333ELEKTROZEL Sp. z o. 

o.

 3,2980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0216Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2410Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5990Żelazo i stal170405
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 0,3370Cyna170406

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800278937921401105INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNEJ 

MARZANNA 

KASIECZKA

 8,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050004892548650003711Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Stalowej Woli

 0,0450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z metali150104

 0,1960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,1120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 36,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0310Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 4,4600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,1950Drewno170201

 0,0800Tworzywa sztuczne170203

 6,1780Żelazo i stal170405

 0,0100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,3200Papier i tektura191201

 0,1150Szkło200102

 0,1630Odzież200110

 1,5900Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081805591605170105203KAMELEON Serwis 

Samochodowy

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8301943788651050121Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Stawicka

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802321798133277207Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Mateusz Dymek

 698,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501382297931004073Tartacznictwo-Export-I

mport Tadeusz Kuras
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101363481001LEOLOGISTICS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503894008721308353GABINET 

LEKARSKI-OKULISTY

CZNY MAŁGORZATA 

KRZAK

 0,6000Zmieszane odpady opakowaniowe1501061802777405170239487Baudziedzic Sp. z o.o. 

Sp.K.

 5,6200Metale nieżelazne160118

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8000Gruz ceglany170102

 17,6700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0500Drewno170201

 8,2600Żelazo i stal170405

 121,7500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700865496841071651MACIEJ MICZEK 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"M-DENT" CENTRUM 

STOMATOLOGII 

RODZINNEJ
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312215228171881684NZOZ CHEJRON 

Zakład Rechabilitacji 

Leczniczej Jamróz 

Dorota, Krukowski 

zbigniew

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103650044356Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elżbieta 

Wojnarowicz

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101K72.22.Z0080330008130334531OPTeam SA

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101G50.20.A8302457918651013858Dariusz Pawlik Serwis 

Samochodowy"Bosch 

Service Pawlik"

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096509498807941554906Apteka "TARA" 

TYTUŁA Sp.J.

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917614078721666880Gibinet Neurologiczny 

lek. med. Krzysztof 

Bałabuszek

 1,7170Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201041801949708171096809RETRO Molak Piotr
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Aluminium170402

 0,3780Żelazo i stal170405

 0,0430Papier i tektura191201

 0,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205270591641FHU AUTO-LUZ 

MARCIN 

CHMURKOWSKI

 0,4900Metale nieżelazne160118

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063650342988181473633Auto-Mechanika-Wulka

nizacja Paweł 

Bieszczad

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180558320HIRUDO-MED Marcin 

Depa

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032908064169590085426GABINET 

OKULISTYCZNY 

SALON OPTYCZNY 

ANDRZEJ WÓJCICKI
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 0,2400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011810370206871437312PMC PROJECT 

MARCIN MOŁCZAN

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,5800Opakowania z papieru i tektury1501016900380868130334318"MULTIFARB" Sp. z 

o.o.

 7,4480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0271Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1870Żelazo i stal170405

 0,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160080324948130336607Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Modernizacyjne 

ELTECHMA sp. z o.o.

 1,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800441828722237649NZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczy Pustków 

Sp. z o.o.
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 148,6400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180817649ZAKŁAD DRZEWNY 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWY ZOFIA 

PINKOWICZ

 0,1440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026508867607952027783Mariusz Franków - 

Firma 

Handlowo-Usługowa

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1840Filtry olejowe160107

 5,0000Żelazo i stal170405

 3,0000Mieszaniny metali170407

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802884066791971133Praktyka Lekarska 

Pediatryczno-Alergolog

iczna

 4,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690654460P.P.U.H. OPONEX

 0,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,3300Zużyte opony160103
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 0,8040Filtry olejowe160107

 0,1200Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 300,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304489048651166295Tadeusz Żyła Zakład 

Przeróbki Drewna 

KURZYNKA

 780,0000Żelazo i stal170405

 0,0370Zmieszane odpady opakowaniowe1501061407236035272523080LUX-MED SP. Z O.O.

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Inne niewymienione odpady160199

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603803704407496871783356Gmina Sanok

 1,6900Mieszaniny metali170407

 0,1700Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811589186881221743Miłosz Dytkowski 

NZOZ POL-MED

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810204918133680392Stomatologia lek. 

Den.M.Wątor

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031809400487941029896AUTO NAPRAWA 

Urban Maria

 0,1980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917500078132900940Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Eryk Wisłowski

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038502812458731136095Gabinet Lekarski 

lek.med.Krystyna 

Rybka

 3,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056514343267921665258USŁUGI 

STOLARSKO-BUDOW

LANE KURPIEL 

MAREK

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905792968131149959Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Inga Ostrowska

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904434968171035340Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.sto. Regina 

Kupstas

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z830013129Prywatny Gabinet 

Stomatologii i 

Pracownia Protetyki 

Wiesław Szoja

 4,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080057105398720004059PH AUTOZBYT Sp.J.

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3200Filtry olejowe160107

 0,0210Płyny hamulcowe160113

 0,4710Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,3000Metale żelazne160117

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906457518181252346Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara 

Bocheńska-Pytko

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130010593898161006532Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801906017922159830NZOZ "Rokietnica" J. 

Wolańczyk Sp.p. 

Lekarzy

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090603137329181180162APTEKA " W Rynku" 

Jolanta Garbacz
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 0,0550Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046500800047951011797Waldemar Kuźniar 

Zakład Usługowy 

"TRANS-KOP"

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0160Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021805898005170263037Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Anna DE 

STERNBERG 

STOJAŁOWSKA

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800506568171876341Gabinet Położniczo- 

ginekologiczny Jerzy 

Gruszecki

 0,2870Metale żelazne191202DH25.21.Z6905268808132784681POLIMER s.c. Witold 

Bąk, Stanisław 

Kawalec

 43,4600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805759276842241109"MAGIA PIĘKNA" 

Róża Langos, Rose 

Shop

 1,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053701960026840019536Punkt Sprzedaży 

Detalicznej 

AUTO-FIAT, Hurt-Detal 

T.Penar, J.Penar Sp.j.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4500Zużyte opony160103

 0,3830Filtry olejowe160107

 0,0680Płyny hamulcowe160113

 0,2250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1070Tworzywa sztuczne160119

 1,6340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1950Żelazo i stal170405

 0,1080Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206E40.30.B8302452598651027843Zakład Usług 

Komunalnych w 

Harasiukach

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,2780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3600Skratki190801

 1,3500  0.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 17,8500Odpady tworzyw sztucznych0702131803968576852269977OBR - Erg Sp. z o. o.

 0,2900Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 6,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,5270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312221548621074476Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"JEŻOWE"

 2,6000Tworzywa sztuczne i guma191204DH25.24.Z3704963138191519029Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych JUT s.c. - 

J. URBANIK, J. 

Urbanik

 100,5500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051805168477951078146Produkcja i Handel 

Wyrobów Tartacznych 

Pasiecznik Stanisław

43



 2,5900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058311982148652222015DSI UNDERGROUND 

MEROL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905854058131114688Gabinet 

Stomatologiczny

 221,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801006294107282712814EKORODZINA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032911800028181295611PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ADAM NAŁÓDKA

 9,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051802971095170242495FRONTRES s.c. 

Marian Stepień, 

Jarosław Białek

 3,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,7300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912123639336678181719809EKO MOTYL S.C. 

Beata Wojtys, Paweł 

Stelmach
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 0,0656Filtry olejowe1601073702814466851029521Sławomir Kluz FHU 

SK-LUZ

 0,0006Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Żelazo i stal170405

 0,5000Skratki1908011800893978672112838Gminny Zakład 

Komunalny w Grębowie

 1,5000Zawartość piaskowników190802

 8,0000  2.63Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,0000  0.43Osady z klarowania wody190902

 4,5100Opakowania z papieru i tektury150101G51.44.Z0040116446840005801Hurtownia Chemiczna 

"KLEBERG" RENATA 

BŁASZCZYK

 2,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502089877931179654WIESŁAWA 

KORNAGA 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA

 39,8200Odpady tworzyw sztucznych0702133703732086871503871"LAMSAN" J.Śmiały, 

M.Kmiotek Spółka 

Jawna

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103830402144Gabinet Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Małgorzata Turek
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 0,2300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046900367408180004072P.H.U ARKA Stacja 

Paliw Płynnych, Myjnia 

Samochodowa Apteka, 

Hotel Senator Z.Malski

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 97,8200Opakowania z papieru i tektury1501010051363078190001916Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"WENTA" Sp. z o.o.

 10,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803844236020092646 Armatoora S.A

 468,9820Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

100316

 483,4180Zgary i żużle odlewnicze101003

 63,3400Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 98,0120Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,2120Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 207,5600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 47,9200  7.19Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 229,9860Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 23,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 148,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 43,9040Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,5700Opakowania z drewna150103

 0,2620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,8500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 89,0690Żelazo i stal170405

 9,6350  6.27Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803110008133410735„B.Marynowski“ 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915553467121836103NZOZ "Proktovita" 

Witold Wiktor

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016904781588140000375FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

"BETMAR" - MIAZGA 

MAREK

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A6904350488131669386"MoToRes" Danuta 

Rzeszutek

 3,2650Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5780Filtry olejowe160107

 37,7800Szkło160120

 0,0830Inne niewymienione odpady160199

 3,5140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Cynk170404

 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101803579007952328504F.H.U. AUTO-SERWIS 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO Paweł 

Gudyka

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101180918356K&K BACKTECHNIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0400Aluminium170402

 0,6500Żelazo i stal170405
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 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.44.Z6900448278180001961PPUH Bedan, 

Kazimiera Babicz

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych070213005140243Przed. Prod. Handlu i 

Usług "ARKOM" Sp. z 

o. o.

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Żelazo i stal170405

 55,0000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.22.A6514189077941612176MEN'SFIELD Sp. z 

o.o.

 10,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033643998408191666285STOMADENT 

STRZYŻÓW

 0,4500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011207365095492347171OPTIFLOOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ-SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 10,9200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081800540748161614875"STARE MIASTO - 

PARK" SP. Z O.O.

 37,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 751,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 185,1000Opakowania z metali150104

 54,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 249,9000Opakowania ze szkła150107

 16,6000Zużyte opony160103

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8 125,8000Inne niewymienione odpady190599

 4,5800Skratki190801

 26,2000Zawartość piaskowników190802

 443,4000  112.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 165,1000Papier i tektura191201

 2,2000Metale nieżelazne191203

 90,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 199,2000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 20 905,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 55,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701073701385656870011002USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLAN

E "BUDMAL" JAN 

KOCAN

 4,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072711739706420000576ECOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808165036842219920FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "FLOKS" PIOTR 

MUNIA

 0,2700Metale żelazne160117

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038120792438571245408Indywidualna Praktyka 

Lekarska Robert 

Bałdos

 0,1200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304850057648Pracownia Cukiernicza 

"MARTA"    S. Palej

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1750Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050106849605250007313"POCZTA POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA"

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5020Zużyte opony160103

 0,5140Filtry olejowe160107

 0,8400Metale żelazne160117

 1,1120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,2670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0900  0.01Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 2,3100Drewno170201

 0,4410Żelazo i stal170405

 1,9420Mieszaniny metali170407
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808543208651479864HERBAPEX 

Małgorzata NOWAK

 0,0850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208181020730 Warsztat 

Samochodowy 

RAFCAR Rafał ¦lęczka

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138304838698652216003"MEDYK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7825Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501521177951022795MARCIN KĘDZIERSKI 

AUTO - MOTO - 

STREFA

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113
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 0,1250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917436688721669878Pediatryczny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Stanisława Krasnoid

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702399356841041555SPECJALISTYCZNA 

CHIRURGICZNA 

PRAKTYKA 

LEKASRKA 

LEK.ANTONI 

JAKUBOWICZ

 0,0619Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168304134788652078682Starostwo Powiatowe 

w Stalowej Woli

 37,6000Szlamy fluorokrzemianowe101180DI26.12.Z0051314748130000882D.A.GLASSS-Doros 

Teodora

 0,9000Metale żelazne160117

 159,5000Szkło160120

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9600Żelazo i stal170405

 2,8000Mieszaniny metali170407

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213370444598Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 0,1870Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 7,9390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,9850Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,1750Metale200140

 0,0320Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111O90.02.Z0040228436840001097Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Rymanowie

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5300Żelazo i stal170405

 4,3800Skratki190801

 4,1900Zawartość piaskowników190802

 725,0000  171.32Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906460938161076538PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

GRYLOWSKA

 0,7700Opakowania z papieru i tektury1501013711771426842371332F.P.H.U. MAXSTONE 

S.C. KRZYSZTOF 

WÓJCIK ANNA 

WÓJCIK

 1,1560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

0105080171878501251139322"PETROGEO" - 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

LABORATORYJNYCH 

I GEOLOGICZNYCH - 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3900Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,1030Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,0800Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0500Szkło170202

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311985338171854121NZOZ "PLUS"
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 139,2600Opakowania z papieru i tektury1501011803929908133573940Park Handlowy 

Rzeszów "Studio Ctp" 

Spółka Z.O.O - Spółka 

Komandytowa

 3,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Metale żelazne1601173710546816852174171Agnieszka Ziobrowska 

PHU AISZA AUTO 

KOLOR

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 21,4200Opakowania z papieru i tektury1501016904925208171649272PPHU "PAPIERNIK" 

MAGDALENA BINKO

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904389348171016242Gabinet 

Stomatologiczny Jacek 

Żurawski

 0,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056906613078151075603FHUP DOMREX Jacek 

Rupar

 3,3510Opakowania z papieru i tektury150101830480049Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa ELDRUT s.c. 

Bogusław Pietras, 

Halina Pietras

 1,0330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 100,6400Żelazo i stal170405

 95,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z6902193798141232018Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego 

ŚWIDERPEK Ewa 

Świder

 0,1200  0.04Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,4500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,3940Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z6902722968130011762Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

JANIPOL

 0,1320Syntetyczne oleje hydrauliczne1301116905094408181423316USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

Wiesław Ciołek

 1,0730Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,5850Zużyte opony160103

 0,4020Filtry olejowe160107

 0,3100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046500025247940001128Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

Usług 

Wielobranżowych 

"BAMAL" Sp. z o. o.

 1,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101364643523 KGM KASZUBA, 

GAWEŁ, MUSIAŁ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086509760487921852115Hubert Zegartowski 

Firma Usługowa

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Filtry olejowe160107

 0,1220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213690487810PEZETMOT JERZY 

WO¬NIACKI

 0,0740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7600Żelazo i stal170405

 0,0490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z3710034208191534589TRANSKOP-SD - 

Stanisław i Daniel 

Warzybok

 0,8600Zużyte opony160103

 0,0490Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 0,0610Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 25,0510Metale żelazne160117

 0,0730Metale nieżelazne160118

 0,0420Tworzywa sztuczne160119

 0,1150Szkło160120

 0,1210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515471777952311900NZOZ "CITODENT" 

S.C. Małgorzata i 

Łukasz Kęnska

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710080206871297489Specjalistyczna 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska Agata M. 

Długosz

 0,0800Inne niewymienione elementy1601221810233906861608019Michał Buczek AUTO 

DIAGNOSTYKA
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703345406841546953BIDUŚ JOANNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BELLAVITA

 0,0300Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801018303843578651799333Gabinet Położniczo - 

Ginekologiczny Alfred 

Micał

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056902209808181070088FIRMA USŁUGOWA 

Dziedzic Andrzej

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,0370Metale żelazne160117

 0,0160Metale nieżelazne160118

 0,1700Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0170Aluminium170402

 0,2820Żelazo i stal170405
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 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103650139878Centrum Rehabilitacji 

Rolników KRUS

 2,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805724908131332072Auto-Złom Renata 

Mazur

 26,3200Zużyte opony160103

 0,9800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2 021,5900Metale żelazne160117

 88,0950Metale nieżelazne160118

 19,4400Tworzywa sztuczne160119

 0,8000Inne niewymienione elementy160122

 24,5280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032606739158641828406USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

AGATA ŻURAW

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105830009228ABN PROFIL, Tomasz 

Radziejowski

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,7600Tworzywa sztuczne170203

 1,6100Żelazo i stal170405
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 1,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803187808151546698Prywatna Praktyka 

Lekarska dr n. med. 

Sabina Kluz

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703183046871064006Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

lek.med. Beata Kot

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091808300298132993195Apteka Barbara 

Szpunar-Łysiak

 9 204,3700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A6904330848171347938BRW Spółka z o.o. 

Mielec

 258,7010Odpady tworzyw sztucznych070213

 42,1500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 5,2690Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 11,5140Inne niewymienione odpady100199

 0,8080Inne niewymienione odpady120199

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 298,4760Opakowania z papieru i tektury150101

 191,0570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9680Opakowania wielomateriałowe150105

 13,8360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1440Filtry olejowe160107
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 12,8990Metale żelazne160117

 0,5020Inne niewymienione odpady160199

 0,2070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 37,7500Szkło170202

 0,0750Mieszaniny metali170407

 0,0610  0.03Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,5250Opakowania z tworzyw sztucznych1501026903388078171004718AMAKOL s.c. Łucja, 

Waldemar Olejniczak

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903003778161119265PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK. WET. ANTONI 

KLEJMENT

 0,2050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136514251037941398866F.H.U. BUDINSTEL 

Paweł Ciąpała

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 67,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A6902970148171000465POLSIENA Sp. z o.o.

 0,3320Opakowania z papieru i tektury1501011800450818141598280FIN-PRO Sp. z o.o.

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,1630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2910Oleje i tłuszcze jadalne2001252767436906441926563P.U.H. "ARTEX" 

Piotrowski Artur

 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105831199320OPIFEX_SKA  SP. Z 

O.O.

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803911048171905893Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Magdalena 

Wasserman

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803188578652329687Studio Hawaii Ewelina 

Cyba

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700537686851050219Prywatny Gabinet 

Lekarski Dr N.Med. 

Łukasz Pietrus

 30,0500Odpady tworzyw sztucznych0702138313550858141566601EVAN SKOWROŃSKA 

I SKOWROŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 4,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901461728151217776Gabinet 

Stomotologiczny

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021805099947122766646GABINET 

WETERYNARYJNY 

"TYGRYSEK" 

KATARZYNA LORENC

 1,0380Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105017196642PGNiG Technologie 

S.A

 0,2500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,9200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,5720Zmywacz farb lub lakierów080121

 1,0300Inne niewymienione odpady080199

 0,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0590Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,2100Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 245,3260Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1010Odpady spawalnicze120113

 0,6000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 0,5120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,0000Wodne ciecze myjące120301

 0,3700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2900Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,1460Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2960Opakowania z drewna150103

 0,1600Opakowania z metali150104

 0,3620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0980Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3400Drewno170201

 1,2580Tworzywa sztuczne170203

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,2970Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181805811585170323791DIPOL PLASTIC 

TECHNOLOGY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7240Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806446707941683615Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny MAGNOLIA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807498018151486051INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ BOSAK 

KAROLINA

 0,5000Papier i tektura200101

 17,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305023626372635170371666"GreenRes" Sp. z o.o.

 1,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103181069681Filldent Stomatologia 

Katarzyna Zuba

 0,6500Zużyte opony1601036515506477941422665Usługi 

Remontowo-Budowlane

-Wulkanizacyjne 

Andrzej Pieńczak

 1,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806928288672227607JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 3711 

W NOWEJ DĘBIE - 

WOJSKOWY 

ODDZIAŁ 

GOSPODARCZY

 0,0620Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0057Opakowania z drewna150103

 0,0290Opakowania z metali150104

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,1637Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0022Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0180Metale żelazne160117
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 0,0005Metale nieżelazne160118

 0,0140Szkło160120

 0,0662Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3645Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6845Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 190,3335Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0033Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0670Inne baterie i akumulatory160605

 0,0193Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 3,1830Drewno170201

 0,9410Tworzywa sztuczne170203

 0,1224Aluminium170402

 31,9047Żelazo i stal170405

 1,4357Mieszaniny metali170407

 0,0057Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0001Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Papier i tektura191201

 0,0266Papier i tektura200101

 0,0080Szkło200102
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 0,0022Odzież200110

 8,8830Tekstylia200111

 0,0373Tworzywa sztuczne200139

 0,0600Metale200140

 187,4900Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011120057064088720004800Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"DEXPOL" sp.j.

 9,6300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690376624SAWPOL Piotr Sawuła

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1960Filtry olejowe160107

 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.33.A6900051068150003493Przedsiębiorstwo 

Termoizolacji Instalacji 

Technologicznych i 

Sanitarnych 

TERMOINSTAL Sp. z 

o. o.

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2450Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,7960Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3700479286861057097Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Podkowińska Grażyna

 0,4300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040040123426840009526Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 

"KROSPOL" Sp.j. 

J.Lepak, St. Stachura

 0,0160Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1230Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804969325170306717NZOZ NEODENTAR 

Sp. zo.o.

 17,5350Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201828303163158651298358LUCYNA SOBIŁO

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303998968651123943Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

71



 3,2070Odpady zawierające siarkę050702180643965Łańcucki Zakład 

Komunalny Spółka z 

o.o.

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,1320Żelazo i stal170405

 70,7000Skratki190801

 128,8600Zawartość piaskowników190802

 1 452,2000  926.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,5400  3.30Osady z klarowania wody190902

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053700142316870005881PRZEDSIĘBIORSTWO 

"INTRABET" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6000Żelazo i stal170405

 0,0280Papier i tektura200101

 0,0300Szkło200102
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900172628161183257NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA - 

"PODLEŚNA"

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313138798171915615Gabinet 

Stomatologiczny s.c. 

Barbara Komaniecka - 

Lecnar Arkadiusz 

Lecnar

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141428496405272650358TOYS "R" US 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811169438131055939Salon kosmetyczny 

PRESTIŻ Piotr Duda

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903433528131905361Gabinet Weterynaryjny 

Urszula Szabatkiewicz

 0,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013711603486861557339"POLIKAT" Spółka 

Akcyjna

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,1180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0390Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504465458721280092Gabinet 

Stomatologiczny s.c. 

K.M.Kicia

 21,7100Odpady tworzyw sztucznych0702131800523428672097228"TELTAR" KOBIELSKI 

I SECH SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0550Aluminium170402

 0,6800Żelazo i stal170405

 7,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056904234608151057166Maciej Markowicz 

Zakład Stolarski 

MARKO

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021809420247952440230Mechanika Pojazdowa 

Daniel Poszpur

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804177206852167432KOSMETYKA 

PROFESJONALNA 

MARIA PODKUL

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805968007581955909Dental Park, 

Chruszczyk & 

Chruszczyk

 0,0940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005076448670003217BANK SPÓŁDZIELCZY 

W TARNOBRZEGU
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 0,5320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0495Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,7290Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016907160669211620945Witold Bryk - właściel 

Firmy P.P.U.H. BRYK 

Witold Bryk

 0,1540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0600Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808118658161701031MECHANIKA 

POJAZDOWA "AUTO 

FIL" SPÓŁKA 

CYWILNA DAMAN 

LEJA, ŁUKASZ 

WAWRZASZEK

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3300Filtry olejowe160107
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 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802159798652013493AUTOBARTEX 

BARTŁOMIEJ 

TERESZKO

 0,1800Metale żelazne160117

 78,6500Odpadowa tkanka zwierzęca0202023703502596871439191Spółka Cywilna 

"TROJA" M. Strzałka, 

R. Radwański G. 

Jakubowski, R. 

Sobolak

 2,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,1000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

010408CB14.21.Z6902551748130009860PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI 

KRUSZYWA I USŁUG 

GEOLOGICZNYCH 

"KRUSZGEO"S.A.

 1,1500Odpadowe piaski i iły010409

 6,7120Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109

 4,7510Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5600Zużyte opony160103

 0,4840Filtry olejowe160107

 0,2000Elementy zawierające PCB160109

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,0520Inne niewymienione odpady160199

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 106,6700Żelazo i stal170405

 0,1000Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 0,7900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904923428131235469Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno - 

Polożniczy lek. med. 

Jacek Śliwa
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 0,1050Opakowania z papieru i tektury1501016509671807941257686Genowefa Łaszek 

Piekarnia "Łaszek

 0,1560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704696706871177070SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAREK WILK

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106906602428722007234Zakładowa Jednostka 

Ga¶nicza Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 9,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690511000P.H.U."WERA" 

JANUSZ I ANNA 

RˇCZY

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0170Aluminium170402

 0,0260Żelazo i stal170405

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303995778671539523USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

ANULA TRĘBACZ

 0,1000Metale żelazne1601176500062037951045046Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"JUGA" mgr inż.. 

Jacek Gawron

 496,1320Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6310089417791906082EUROCASH S.A.

 146,8880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 375,8450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904488788191267148PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ROBERT CZEPIELA

 166,5690Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0127755595220002860Makro Cash and Carry 

Polaka S.A.

 27,4970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 102,8420Opakowania z drewna150103

 0,3910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0770Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 75,0810Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 19,3200Żelazo i stal170405

 0,0850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A8304758128171839280Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. 

z o.  o. w Mielcu

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180176937DARJAN Sp. z o. o. 

Materiały Budowlane, 

Betoniarnia

 3,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8500Zużyte opony160103

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,0000Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915612008161540987 E. WOJTERA, LIDIA 

SŁYSZYŃSKA 

Lekarska Spółka 

Partnerska

 0,4940Opakowania z metali1501048304702758141263355Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

BUD-TRANS

 0,1810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7680Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,3700Aluminium170402

 0,0470Ołów170403

 6,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.74.Z830234534AXTONE HSW 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 625,1600Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 5,7400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 51,3100Żelazo i stal170405

 40,0000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104086917660088722184752JABO MARMI S.A.

 55,0000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7970Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.24.Z8505341958721367663MACH-ROL Henryk 

Machnik

 1 526,0000Odchody zwierzęce020106

 1,8910Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8500Opakowania z drewna150103
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 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,8050Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810920887941746310Gabinet Kosmetyczny 

AVANTI Justyna 

Radawiec

 0,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DL33.30.Z6500099867950200705Zakłady Automatyki 

POLNA  S.A.

 2,9480Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 663,4200Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 1,5000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 87,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 23,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,7500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 95,5000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,5880Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,3250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,8450Tworzywa sztuczne170203

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301504128671018451PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI ELŻBIETA 

BEDNARZ-NOCOŃ

 0,0450  0.02Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.52.Z6903248928171003469GALMET s.c. Kowalik 

Krystyna, Kowalik 

Roman

 82,4550Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,5800Żelazo i stal170405

 2,3200Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706018500753918720005745Zakład Robót 

Wodno-Kanalizacyjnyc

h WOD KAN Bogusław 

Lesiak

 6,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 10,8000  6.00Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016903980348171069534KIRKHAM 

MOTORSPORTS Sp. z 

o.o.

 1,7000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Filtry olejowe1601078303028858641199956FHU MOTOWIT 

SEBASTIAN WITCZAK

 0,0400Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 6,7600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040120500755210088110MCDONALD'S 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0045Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,5780Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,9160Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0230Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0315Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0060Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0011Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101809271318172030741"Auto-Serwis" Piotr 

Wójcik

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904458978141018756Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Małgorzata Król

 10,1500Zużyte opony1601033703443886861101042Auto-Serwis Barabara 

Suska

 0,2150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136509606277921882553Zespół Szkół Drogowo- 

Geodezyjnych i 

Licealnych im. Augusta 

Witkowskiego

 0,3090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807450006842625264Rymanów Med 

Zimka-Florek i 

Partnerzy

 10,0000Skratki190801690582128Gmina Lubenia

 492,0000  78.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021805310257921928309ARTUR NIETRZEBA 

"AUTO-TECH" 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Filtry olejowe160107

 20,2000Zmieszane odpady opakowaniowe1501064304526347121008323"STOKROTKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 81,2760Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303994078651538839Irena Wach

 10,0000Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221DB18.22.A6916893258151625311Zakład Odzieżowy 

VIPO Sp. z.o.o.

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,0000Opakowania z papieru i tektury150101
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 8,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6000Żelazo i stal170405

 96,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C8304115808651053013Indywidualna Praktyka 

Lekarska  Krystyna 

Janiec

 5 496,3340Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501878317951103157ZAKŁAD DRZEWNY 

Artur Łukasiewicz

 3,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033577723359451932532NZOZ Diagnostyka 

Tarnów Medyczne 

Centrum Laboratoryjne 

Sp. z o.o.
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311534608171852211"OTUCHA" s.c. 

Pielegniarstwo 

Środowiskowo- 

Rodzinne

 2,7580Zużyte opony1601031804738888181533252Wulkanizacja Rusin 

Jerzy

 0,0050Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001361801257336842358082GRUSZKA TOMASZ 

"ELLECTRA"

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700883306841605101Gabinet Lekarza 

Rodzinnego lek.med. 

Włodzimierz Iwaniuk

 0,0500Inne oleje hydrauliczne130113DI26.82.Z8504958978721706450HEKOBENTONITY  

Sp.  z  o.o.

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6731Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8573Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0214Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802178437941708203Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. 

Łabaczewska-Miara

 0,1000Filtry olejowe1601076904707028132405330P.U.H."BEMAR-AUTO 

SERWIS" J. 

GRZEBYK, M. 

KOZIŃSKI, M. KRUPA, 

S ŻMUDA
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 7,2000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

1607092417829706292449714ENVIRO-TECH 

SPÓŁKA CYWILNA 

MARCIN KIEDA, 

MARCIN PATER

 1,1850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805991417941589460MECHANIK 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

A.G.K.-GRZEGORZ 

KOSIOR

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0930Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2410Filtry olejowe160107

 0,0570Płyny hamulcowe160113

 0,1300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0020Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z6902583408130139350Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy ANIMA 

Jacek Baranowski

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych1501026904088968130018505Tadeusz Bielecki Firma 

Transportowa  

RAMONA

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3900Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,1300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,8800Żelazo i stal170405

 0,7000Papier i tektura191201

 0,0100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041805523528171862965Mechanika Pojazdowa 

Paweł Czuchra

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0040Inne niewymienione elementy160122

 0,0350Żelazo i stal170405
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 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101690395337Stacja Paliw RP S.C. 

Roman Kwiatkowski, 

Piotr Piwowar

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515014077921997581Remedium -Lek E. 

Bednarski M. 

Sułek-Bednarska s.c.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503737638721363607Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-położni

czy i Urologiczny

 1,2500Inne niewymienione odpady070299DI26.61.Z6903130618140001363SOLBET 

KOLBUSZOWA Spółka 

Akcyjna

 881,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1 544,7000Wybrakowane wyroby101382

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Zużyte opony160103

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 89,7300Żelazo i stal170405

 27,5000  0.38Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1200  0.01Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804514218661126587Elżbieta Maternowska 

-Cybulska NZOZ 

"U-Med"
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 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202690560003GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEKARZ 

WETERYNARII 

ROBERT SˇCZAWA

 0,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083618953077941714480LIVE-CARS Damian 

Kordas

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Filtry olejowe160107

 4,0000Opakowania wielomateriałowe150105691692385Czapla Halina

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509511437931429855"DENT-LUB" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych1501026901307518150007746Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe

 2,2500Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906422158161172408SPECJALISTYCZNY 

PRYWATNY GABINET 

INTERNISTYCZNY 

LEK.MED. 

KRZYSZTOF 

SANAKIEWICZ
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 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183702758366871005274BOŻENA DE 

VILLE-KIKTA 

FOTOLAND

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6700  0.07Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.13.Z3700063266840008395Wyrób Szkła 

Gospodarczego 

Import-Eksport Karaś 

Antoni, Uliasz Jan s.c.

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083701714566851033468Roman Myśliwiec 

Mechanika Pojazdowa

 0,4000Zużyte opony1601031807740588141650046Kamil Kusy Car - Gum

 0,0500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061809949378722025781"Auto Doctor" 

Krzysztof Piróg

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Aluminium170402
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 0,4510Żelazo i stal170405

 1,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081802646828172059408KM "Auto-Serwis" 

Jakub Kamiński, 

Michał Żurawski s.c.

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031807833478652556584KOCZWARA 

STOLARKA 

ALUMNIOWA 

Z.KOCZWARA,H.KOC

ZWARA SPÓŁKA 

JAWNSA

 0,3600Opakowania z metali150104

 0,7910Aluminium170402

 277,4360Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082426106855751881558SERWIS 

SEPARATORÓW I 

KANALIZACJI 

EKO-JURA SNEKA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 554,1260Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700696116841677997NZOZ MEDIKA

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023616613258151583297Magdalena Pelc PHU 

JAGIENKA

 2,1100Papier i tektura191201

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088313587418651436814LECH CZUBAK " 

KOMPAN"
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 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103360003264SKYMEDICAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,0100Skratki190801E41.00.B3702912616861515128Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji

 4,1200Zawartość piaskowników190802

 217,0000  56.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.53.B6900323858130200718„WARAN” K.M.A.G. 

Żebrakowscy s.j.

 52,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031802674628133523310Bonus Liber Sp. z o.o. 

Wydwnictwo Diecezji 

Rzeszowskiej

 0,8480Aluminium170402

 4,2600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046905134468171665383ZIELONA BUDKA 

(Mielec) Sp. z o.o.

 7,1200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,8360Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 144,1730Opakowania z papieru i tektury150101

 74,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8000Opakowania z drewna150103

 0,4150Opakowania z metali150104

 151,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0768Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 102,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,2200Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 384,0000  15.36Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 61,9600Żelazo i stal170405

 1,5800Mieszaniny metali170407

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809366507922288800Marta Gliwska-Drżał 

Spólka Partnerska 

Lekarzy
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 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021810243597952361476KIT-CAR Łukasz 

Mikitka

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.30.A0107660071130098848AERO AT Sp. z o. o.

 0,0140Opakowania z metali150104

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2250Tworzywa sztuczne170203

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101G50.20.A690352530Blacharstwo i 

Lakiernictwo 

Samochodowe Jan 

Tyśnicki

 2,4100Metale żelazne160117

 0,0112Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161809909806842198365Biuro Rachunkowe 

"WSZYSTKO GRA" 

Ewelina Cierpiał

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500441847951584180NZOZ MAĆKOWICE 

Leszczyńska Maria
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 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502173907951337056Łucja Karpińska 

Praktyka Pielęgniarska

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033513552926831443217GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ROBERT GORYCKI

 5,0000Zawartość piaskowników190802E41.00.A6505015467921793447Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji

 86,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,0000Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501011802526448652046512Gabinet Rehabilitacji 

Leczniczej

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania ze szkła150107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2120Opakowania z papieru i tektury1501010084320066840007036PIEKARNIA MARIAN 

KRUKIEREK

 8,5690Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2310Oleje i tłuszcze jadalne200125

 59,5400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081811633748191664808CHMURA SPÓŁKA Z 

O. O.

 0,0085Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901772098151195069Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lekarz dent. Danuta 

Pasierb

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903628528191004928GABINET 

KOSMETYCZNY - 

Anna Maciaszkiewicz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903360338171071413Przychodnia 

Weterynaryjna Adam 

Brzeski

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028313072588652229282Przychodnia 

Weterynaryjna 

"Beneventum" 

Agnieszka 

Montusiewicz

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DM34.30.A0051488658171036776"METALPOL" Maria 

Sowa, Wojciech Sowa 

Sp. Jawna

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904900018132676402NZOZ Zakład 

Diagnostyki Medycznej 

s.c.
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 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 25,2250Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050108171995261009959CASTORAMA 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,1520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 91,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 32,5880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 208,0830Opakowania z drewna150103

 0,8560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1210Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0180Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 56,6500Gruz ceglany170102

 115,6680Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,8670Żelazo i stal170405

 0,5500Mieszaniny metali170407
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703492336871055510Gabinet 

Stomatologiczny 

Halina Penar

 16,1650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A1800670598171131894METALRED Urszula 

Misiarz

 7,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 5,8600  1.80Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,7800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021811206726852327048Anna Szudy Gabinet 

Weterynaryjny dla koni 

i zwierząt 

towarzyszących

 2,3400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690150630Zakład Produkcyjny 

SABOTER

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023702009566841370098Usługi Weterynaryjne 

Witold Zygmunt
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034308569467121447471Prywatny Gabinet 

Endokrynologiczny

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101830210321"MIWAX" PPHU 

Wacław Grela

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Tworzywa sztuczne170203

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226904301868161000937PPHU "FILIP" FILIP 

GRZEGORZ

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180597627KBM Auto Serwis 

Biskup Tomasz

 0,0930Inne niewymienione odpady0402998304593228671931161PPHU "MARKIZETA" 

W.T.H. Solarscy 

Spółka Jawna

 2,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142905278406570308152PRZEDSIĘBIORSTWO 

ELEKTRYCZNYCH 

ROBÓT 

SPECJALISTYCZNYC

H "ENERTEL" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 19,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 2,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,8000Żelazo i stal170405

 0,3750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180784559 PERFECT-TRUCK 

ANDRZEJ KOZAK

 0,0720Filtry olejowe160107

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501541397951073189Pracownia Protetyczna 

Piotr Pytel

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501406287941007044MECHANIKA I 

ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

Krzysztof Kurnik

 0,0330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0820Filtry olejowe160107

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806726718191270877RS AUTO-SERWIS 

RAFAŁ STOLARSKI
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 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053704302196842105116FUH Maria Prorok, 

Dariusz Nycz, 

Wladysław Prorok, 

Władysława Stryjak  

S.C.

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6800Zużyte opony160103

 0,0490Filtry olejowe160107

 0,0450Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0660Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 16,8240Metale żelazne160117

 0,2050Metale nieżelazne160118

 0,3500Tworzywa sztuczne160119

 0,2300Szkło160120

 0,2990Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800612816891132219Prywatny Gabinet 

Okulistyczny Lek.Med. 

Mirosław Paszkiewicz

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026917433495381324793Gabinet Weterynaryjny 

"WETSERWIS" 

Lek.Wet. Tomasz 

Kądzielawa

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106903715268171012847Mechanika Pojazdowa 

Krzysztof Łeptuch

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0030Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096917424408133304507Apteka Dobra Piotr 

Orzeł i wspólnicy Sp. 

J.

107



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803246228171884636Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Nataliya Kobylyanska

 4,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690099449 FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNA 

"BRYD-MEBLE" 

TADEUSZ I ZBIGNIEW 

BRYDAK

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509472207951580532Zofia Miszczyszyn 

Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Internistyczno-Diabetol

ogiczny

 0,2500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206691361228Stanisław Dziadosz 

Mechanika Pojazdowa

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186514734507950003488Antoni Sala 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

"Laso"

 12,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081801551026842469700AUTO-KLINIKA 

Beniamin Wyczyński
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 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0240Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1660Metale żelazne160117

 0,0060Metale nieżelazne160118

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026905293938151494872FUHU PAMIR s.c

 1,6600Papier i tektura191201

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690728520BRATCAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Żelazo i stal170405
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 7,7000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6501287977951009292Fabryka Okien 

OKNOTERM Sławomir 

Katan

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500147057951043515Mechanika Pojazdowa 

Józef Cyrański

 240,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053704527126871653659TECHNO-DREW Sp. z 

o.o.

 5,5100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,9400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 3,2480Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 5,3900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4750Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0540Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4120Zużyte opony1601031800777806871765186PAWEŁ BIODROWICZ 

WARSZTAT 

BLACHARSKO-WULK

ANIZACYJNY POMOC 

DROGOWA
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 0,1530Tworzywa sztuczne160119

 0,4800Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902284808130010107NZOZ SALUBRIS

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903225748131035983NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

DENS-MED 

AGNIESZKA 

KOCZYNASZ

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601261918172176700NZOZ "Lux-Med" 

Renata Celarek Sp. j.

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711848636842171780Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Edyta 

Gnap

 13,6000Opakowania z papieru i tektury1501011802123148722287848PODKARPACKI PARK 

LOGISTYCZNY 

OMEGA PILZNO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802303126861444782Krzysztof Gierlach 

AUTO-MOTO SERWIS

 0,0090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3100Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,5700Żelazo i stal170405

 0,3350Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305086912265718151174771Piotr leja Firma 

Handlowa

 6,9000Opakowania z papieru i tektury150101DI26.82.Z6901139368160002383STYROPIANEX 

Produkcja i Sprzedaż 

Styropianu Eugieniusz 

Bucior

 2,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056509029087941107685USŁUGOWY ZAKŁAD 

STOLARSKI Ryszard 

Zawadzki

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106502555097951651315Salon Fryzjerski 

Elżbieta 

Ostrowska-Marut

112



 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807566006861673212Dawid Suwała 

Stomatologia

 2,6500Zużyte opony160103690332911Firma Usługowo 

Produkcyjno Handlowa 

B&S 2 Beata Bereza

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904349598131714750Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom.  Dorota Depa - 

Misiuda

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805113998171984036Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lekarz Dentysta 

Magdalena 

Tokarska-Giszter

 0,3420Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DH25.11.Z1802988828721305024MET - CHEM Zakłady 

Metalowo - Chemiczne  

w Pilżnie Halina 

Świerczek

 0,5160Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,2300Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 333,7410Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 24,4780Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania z metali150104

 0,1560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3610Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3150Aluminium170402

 249,3320Żelazo i stal170405

 0,1800Tworzywa sztuczne1702036915475428133215436Zakład Automatyki 

Ogrzewania i 

Klimatyzacji 

"JAN-GAZ" Łukasz 

Janowski

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703358706841313284PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

BOGUSŁAW 

MACHOWSKI
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901704508191024782Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wlodzimierz Makoś

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033600775358191664866MOBILNY GABINET 

MASAŻU I 

KOSMETYKI Spa & 

Wellness BARBARA 

WANAT

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602116906816988131736881Dom Pomocy 

Społecznej im. Józefy 

Jaklińskiej

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0082Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3707392536871050145HENRYKA WILECZEK 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PANACEUM"
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033626612156020095254Indywidualna praktyka 

położnicza mgr 

Agnieszka Kusiowska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021800788218652154868Gabinet Weterynaryjny 

"GRE-VET" Greta 

SKRZYPEK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802643708172033917NZOZ "Metabolik"

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501016901690848191008501AUTO - SERVICE 

KAZIMIERZ 

KŁOSOWICZ

 0,9800Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Papier i tektura191201

 0,5050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302227038141467000Gminny Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej
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 0,8400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111800470228191589923"INSTAL CZUDEC 

ZAKŁAD SYSTEMÓW 

WENTYLACYJNYCH, 

KONSTRUKCYJNYCH 

I ODPYLAJĄCYCH" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,5700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8800Opakowania z metali150104

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3160Tworzywa sztuczne170203

 0,2370Aluminium170402

 161,6470Żelazo i stal170405

 0,3900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1200Inne niewymienione odpady070299DJ28.40.Z1803676508133565277FORGEX POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,4250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 112,8400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 744,6260Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 6,2320Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 19,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 82,3000Inne niewymienione odpady120199

 3,3240  0.04Wodne ciecze myjące120301
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 2,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4030Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5530Opakowania z drewna150103

 0,5320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 152,6800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,3600Szkło170202

 0,0600Tworzywa sztuczne170203

 75,5000Żelazo i stal170405

 4,0430Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026901038508131038786Lecznica dla Zwierząt 

JAMNIK Beata 

Sochacka

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905338168151051910Stanisław Frączek 

Mechanika Pojazdowa

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Filtry olejowe160107

 1,0100Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105830218831JANTAR OKNA, 

DRZWI, WEJŚCIOWE 

Jan Tarka

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0236Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005074958130269006BANK SPÓŁDZIELCZY 

W NIECHOBRZU

 0,2110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802603365170230747NZOZ 

STOMATOLOGIA 

Masłowska & 

Tomaszewscy Spółka 

Partnerska
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 7,2100Wodorotlenek sodowy i potasowy0602042516023806181979490"VAC AERO KALISZ" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 7,0000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 10,1900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,6800  0.68Wodne ciecze myjące120301

 1,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,9620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023704435356842137671Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii 

w Krośnie

 0,1120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703543006841351669SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARBARA WILUSZ

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711813408191267036PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

RÓŻYCKA-CZEPIELA

 0,0600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116907287968722069548POM Sp. z o. o.

 0,0480Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,5260Żelazo i stal170405

 23,3300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G50.30.B1801514178172023020TARGUM Sp. z o.o.

 238,3580Inne niewymienione odpady070299
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312098868671844404PIOTR KACZMAREK - 

CENTRUM 

STOMATOLOGII 

ESTETYCZNEJ I 

IMPLANTOLOGII 

PERIMPLAT

 0,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904072814650ARNIKA

 0,5000Inne oleje hydrauliczne1301136901364468180003463P.U.H. "METAL" S.C. 

Jerzy Cesarz, 

Grzegorz Pawłowski

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105831301333SELTAR s.c. 

E.Serafin,R.Simlat,J.S

zlęzak,E.Dyl

 1,3950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,3200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801915308172035201Bog - Fran Sp. z o.o.

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 196,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 67,9180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036900291828131037858DREMET MGR INŻ. 

ALINA ORŁOWSKA

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800791346861268339Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Domowa Opieka 

Paliatywna DAR-MED

 4,0000Inne niewymienione odpady1607993513020546751073362NYCZ INTERTRADE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011805714158181677838Gabinet Weterynaryjny 

Bartłomiej Bogacz
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804838008190004429MOTOMAR Mariusz 

Lepak

 0,1090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,4000Zużyte opony160103

 0,3960Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0330Metale nieżelazne160118

 0,4510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5040Żelazo i stal170405

 3,3710Inne materiały wybuchowe1604030101539901250000208WOJSKOWY 

INSTYTUT 

TECHNICZNY 

UZBROJENIA

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800446968652305296Gabinet Kosmetyczny 

"KLEOPATRA" 

Katarzyna Ostrowska
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 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3703656636841309176Mechanika Pojazdowa 

Janusz Błaż

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0700Metale żelazne160117

 0,0340Metale nieżelazne160118

 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,0290Inne niewymienione odpady160199

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Odpadowa tkanka zwierzęca0202026501480737921008773Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

Krystyna 

Tomaszewska

 0,0900Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0630Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,6250Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058313479808171016816Zakład Stolarski 

Tadeusz Cerlich

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Żelazo i stal170405
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303175108651042937MARIA BILIŃSKA 

LEK.STOM. GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1500Opakowania z drewna1501031802620686842093471FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA WACŁAW INGLOT

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501016901089708181006363Sprzedaż artykułów 

spożywczych i 

przemysłowych 

Barbara Dziedzic

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811358288652454895Myszka Dominika 

Atelier Piękna

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806371088171796719Elektromechanika 

Samochodowa Mariusz 

Kania

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803646277922223640Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"TROSKA" Spółka 

Cywilna Centrum Usług 

Pielęgnierskich, D. 

Bzdęga, D. Kotlińska

 3,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011811493008171696171Zakład Ślusarski Paweł 

Duszkiewicz

 1,8000Mieszaniny metali170407
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 1,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056502481137951949693Zakład Stolarski 

Produkcja Usługi 

Radosław Waśko

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Opakowania z metali150104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 128,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101N85.11.Z6907241148132919313Kliniczny Szpital 

Wojewódzki Nr 1 

Im.Fryderyka Chopina 

w Rzeszowie

 21,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Inne baterie i akumulatory160605

 1,3900Żelazo i stal170405

 1,6040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 238,6930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0720Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0340Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0220Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904403688131745785Prywatny Gabinet 

Okulistyczny Tamara 

Krygowska

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500596077921056915PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

NOWAK-GRABUŚ 

IRENA

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101691551288MIROSŁAW 

GOSZTYLA

 0,1310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

128



 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501011811428288722143813Mechanika Pojazdowa 

Paweł ¦wistak

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138304134848652078937Starostwo Powiatowe 

w Nisku

 0,4390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 95,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,6600Skratki1908013703027406871304002Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 751,1000  130.09Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800849456861026636Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia Rodzinna 

lek.med Edyta 

Łukaszewska

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096904231708131173366Apteka "Remedium" 

Barbara Kozioł Anna 

Kozioł Sp.J.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304004878651254639Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Anna 

Tądel-Krawczyk
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 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904967887122125999Prywatny Gabinet 

Lekarski doc. Andrzej 

Pluta

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318690034071OPGK RZESZÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8500Zużyte opony1601031805404617341963967Piotr Wideł KOŁO 

SERWIS

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212DA15.11.Z8500930068720007508PUNKT UBOJU 

ZWIERZĄT 

RZEŹNYCH, Stanisław 

Rogus, Józef Choma, 

J.Dydo Sp.j

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811118748652560108MEDYCYNA W 

OGRODACH TOMASZ 

KULIG I SPÓŁKA 

SPÓŁKA JAWNA

 1,9200Skratki1908016509006547931505013Gmina Lubaczów

 1,0800Zawartość piaskowników190802

 13,9500  11.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 114,0000  32.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908056509003877922033879GMINA ROŹWIENICA
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 0,0013Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023704427196842129424Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Stomatologicznej w 

Krośnie

 0,4700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0005Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0006Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A1800887596881265812Firma PGU 

"INTRA-SPRZĘT"

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3450Filtry olejowe160107

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904869628161432720PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

PAWEŁ GRZYWNA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033624150778652562099SANO-MEDICUS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313138408672028109NZOZ NOVA-MED T. 

M. Struk Sp. 

partnerska lekarzy

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905829966341241245Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Pediatryczny 

dr n. med. Anna 

Kozłowska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806257897921990946Praktyka Pielęgniarek i 

Położnych  Agata 

Sawa

 4,2000Odpady tytoniowe020382DA16.00.Z1205623866751373638PHILIP MORRIS 

TOBACCO SP. Z O.O.

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Opakowania z metali150104

 29,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,6000Metale żelazne160117

 0,0120Metale nieżelazne160118

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,8010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 467,2000Żelazo i stal170405

 64,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z8300220808670005133Cegielnia "DUL" Helena 

Dul,Anna 

Dul-Grzegorzak,J.Grze

gorzak,K.Grzegorzak

 192,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091810683398133683516MAZURMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,8700Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706010060574109220003985CENTRUM 

GOSPODARKI 

ODPADAMI AZBESTU 

I RECYKLINGU 

"CARO"

 0,1060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180112700995261037737TESCO POLSKA Sp. z 

o.o.

 961,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 72,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 357,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 106,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 122,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2150Inne baterie i akumulatory160605

 4,2000Żelazo i stal170405

 0,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,5000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800656756851380448Indywidualna praktyka 

Lekarska Małgorzata 

Szczęch

 1,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DA15.12.Z5309784227541015206ANIMEX FOODS S.A. 

S.K.A.

 29,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 84,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 131,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,2700Opakowania z drewna150103

 8,2800Opakowania z metali150104

 0,3350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

134



 0,3950Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,6950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8400Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803961596871871698AGATA TARNOWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0800Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801171802715876842520370Lotnicze Zakłady 

Produkcyjno - 

Naprawcze "Aero - 

Kros" Sp. z o.o.

 14,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1090Aluminium170402

 14,5950Żelazo i stal170405

 0,8400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201026906911208133082998Creo Sp. z o.o.

 0,3350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1558Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0280Aluminium170402

 77,3750Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6917307898161409810Prywatny Gabinet 

stomatologiczny 

"MELONIK"

 0,5800Opakowania z papieru i tektury1501018313153298171916419Zakłady Odzieżowe AG 

Sp. z o.o.

 24,9900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Inne niewymienione odpady0401996902129578130019752Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "KOLO"

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych1501028301560248650003817PPHU RENOPIEC Sp. 

z o.o.

 8,4100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 17,9200Gruz ceglany170102
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 102,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,2000Odpadowa papa170380

 201,6600Żelazo i stal170405

 0,1820Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 10,1270Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051805636576842299913"QBOT" Firma 

Produkcyjno-Usługowo- 

Handlowa Jakub 

Smoczeński

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146916793805170018705OŚRODEK SPORTU I 

REKREACJI W 

TRZEBOWNISKU

 0,0095Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,8300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803703087316871052598PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

"DROZD" ZDZISŁAW 

DROZD

 0,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7410Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205370003434Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"WULKANEX" 

Krzysztof Stapiński

 0,1740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,8000Zużyte opony160103

 0,0840Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0560Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2270Metale żelazne160117

 0,0760Metale nieżelazne160118

 0,1790Tworzywa sztuczne160119

 0,0710Szkło160120

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,0000Odpadowa masa roślinna0201031806155268172144427GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE 

MICHAŁ BOGDAN

 8,3050Odpady z upraw hydroponicznych020183

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805125428652525170AUTO CRAFT 

HELENA I ZBIGNIEW 

WOWK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,4500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7650Żelazo i stal170405
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904689358131195221Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno 

połozniczy Mariusz 

Szklarczyk

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906795088131888846Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krawiec Dariusz

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501011811652038161702668RUMIERZ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811420017941534499INSPIRACJA 

Agnieszka Jakielaszek

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103L75.12.Z3704093506842089044Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906545958151276879Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Barbara Ornat

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313705358171370676Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lek. med. Alicja 

Ruman-Petrenko

 2,0200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508180705264PAWLAK URSZULA 

F.H.U. AUTOMIX 

Pawlak Urszula

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917013688181426160Gabinet 

Stomatologiczny 

Klaudia Hadyś

 0,0420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083700311816841026981 MECHANIKA 

POJAZDOWA ADAM 

FRYDRYCH

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,1520Metale żelazne160117

 2,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208830295910Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

IRYS s.c. M. i M. 

Więcek

 4,5200Żelazo i stal170405

 172,2500Opakowania z papieru i tektury1501011473793275272718659RELLA INVESTMENTS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 12,1670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 38,4380Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych1501028504776008721543901Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

TIS Tomasz Anioł

 14,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 14,2100Opakowania z papieru i tektury1501010003816868180002185Gminna Spółdzielnia " 

Samopomoc Chłopska" 

W Sędziszowie Młp.

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 50,4700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 2,5000Zużyte opony160103180263040FIRMA MARTEX RYDZ 

MARTA

 86,9420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036901309308171011291ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

SANECKI STANISŁAW

 2,2000Żelazo i stal170405831353241VEXPO - Witold 

Skowron

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1800034808722224463NZOZ COR-MED 

Poradnia Lekarza POZ

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501013703443716841768381P.P.H.U. KRZYSZTOF 

I DANIEL JAGIEŁŁO 

S.C.
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 5,1050Opakowania z papieru i tektury1501016905872558132917389Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego w 

Rzeszowie

 0,4490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2200Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312226978671357124Urszula Kraus Położna 

Środowiskowo 

Rodzinna

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606046509495777952113212Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia 

Lekarsko-Stomatologic

zna DROMED B. i M. 

Drożyńscy

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0238Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803982766891054212NZOZ "Pomagam"

 0,0702Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

1602120010310146840001789"SPOŁEM" 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW 

"ROBOTNIK"

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904938448131231862Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski lek. 

med. Wojciech Kryda

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026901112458131002280Gabinet Weterynaryjny 

Usługi weterynaryjne 

Renata Sztaszkiewicz

 1 288,6600Popioły lotne z węgla100102276854946 001076321792812TAURON 

WYTWARZANIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1 754,6800Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 47 618,0220Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 115,6500Mikrosfery z popiołów lotnych100181

 6,0420Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 1,8570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0870Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6130Tworzywa sztuczne170203

 0,4600Aluminium170402

 78,2060Żelazo i stal170405

 11,5800Mieszaniny metali170407

 0,9850Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,9100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 317,6000  158.80Osady z klarowania wody190902

 0,2800Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098504607528721412524Apteka "MEDELLA"

 1,8470Opakowania z papieru i tektury150101DA15.96.Z2705466306460325155Kompania Piwowarska 

S.A.

 1,2540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Opakowania ze szkła150107

 21,1340Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,1000Drewno170201
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 2,2000Tworzywa sztuczne170203

 6,5400Mieszaniny metali170407

 3,2600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303068548671059579PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PĘKALSKA 

WIESŁAWA

 0,2660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809181106871957106"FLEBO" 

M.SKIBIŃSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 3,8950Baterie i akumulatory ołowiowe1606011806707038133648282"STARTER" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026502517477931085976GABINET 

WETERYNARYJNY 

KORNAGA 

KRZYSZTOF

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500281857930000506Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Marek 

Stanisławczuk
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 0,0600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116900182968131019079Mechanika 

Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Pojazdowe Piotr Paśko

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0920Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Szkło160120

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690667132"RYSPOL" Ryszard 

Cieślakowski

 0,7880Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033017209807831670103PRZEMYŚLDIS Sp. z 

o. o. E. Leclerc

 32,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0080Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4590Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1040Opakowania z tworzyw sztucznych1501023703146606841176284Witold Ja¶kiewicz 

Centrum Ogrodzeń 

"BARTEX"

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804140708171961265Gabinet Kosmetyczny 

LUNA Joanna Krawiec

 17,5500Odpadowa tkanka zwierzęca020102830478294Zakład Wylęgu Drobiu 

Barbara Dziak

 1,5700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,9900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z8516435038721907964Zespół Opieki 

Zdrowotnej Szpital z 

Uśmiechem

 3,2500Roztwory utrwalaczy090104

 0,4480Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,1420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,0110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 67,6930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1750Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0390Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 2,7140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086514929157951723227Firma 

HandlowoUsługowa 

Barbara Karnas

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,3360Zużyte opony160103

 0,1960Filtry olejowe160107

 0,3480Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,6500Płyny hamulcowe160113

 2,5020Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 522,5250Metale żelazne160117

 26,0470Metale nieżelazne160118

 36,8710Tworzywa sztuczne160119

 5,7260Szkło160120

 8,2250Inne niewymienione elementy160122

 8,7200Inne niewymienione odpady160199

 9,5260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023704450376871642070POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

SANOKU

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501016905413598161274445ZAKŁAD USŁUGOWO 

PRODUKCYJNY 

"AGWIL" GUZY 

ANDRZEJ

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Żelazo i stal170405

 216,7660Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

1305011208272416282203348EKO-SERVICE 

SPÓŁKA Z 

OGRANCZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 1 094,2040Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 204,8600Zawartość piaskowników190802

 91,6180Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 23,0000  23.00Inne niewymienione odpady190899

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110180270748RAF-CAR KŁECZEK 

RAFAŁ

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1020Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1900Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,3940Opakowania z papieru i tektury1501016915983218721998174Firma Handlowo 

Usługowa DIKO Rusin 

Kazimierz

 1,6170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096501573917921005817"VADEMECUM" Sp. z 

o.o.

 0,2400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030007829598721244819Zakład Karny w Dębicy

 0,0900Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680
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 0,0140Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0660Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0670Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 37,2600Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711849236861036741Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Zdrowia w 

Przysietnicy

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z8303890608652055942Usługi Weterynaryjne  

Eugieniusz Bartler

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 53,0000Opakowania z papieru i tektury1501010013766708130333520Geokart - International 

Sp.z o.o.

 1,4000Aluminium170402
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 0,8900Żelazo i stal1704053703986806861007107Wojciech Kwolek 

PPHU

 29,5000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

010408DI26.70.Z3704778536842240587ZAKŁAD 

KAMIENIARSKI 

"LUKS-GRANT" Usługi 

Kamieniarskie Ryszard 

Karwat

 29,1000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,7200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3710907486841605762APTEKA "URTICA" 

JOLANTA KRAJMAS

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904846218131667393 Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Kudowska

 0,1750Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I63.40.C0105005395270103824SCHENKER Sp. z o.o.

 5,7410Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7350Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0020Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,0230Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,3750Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1870Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201823609522917952531760Gabinet Weterynaryjny 

Rzekotka Spółka 

Cywilna

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907282478131660215Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elżbieta Sułek 

-Kowalska

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118504550188721881934"Auto-Usługi" Henryk 

Gliwa

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0870Aluminium170402

153



 1,7400Żelazo i stal170405

 0,1200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406036902070288171010713Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Józef Kilian

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3701062466851651893Gabinet Endoskopii M. 

Sypień, J. Kulon s.c.

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046914174958151024066Witold Reizer Praktyka 

Lekarska

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902442368131231767NZOZ "Beta-Med" 

Mariusz Dąbrowski

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903195668132414843"DENTAR" s.c. Agata 

Maksymowicz, 

Radosław 

Maksymowicz

 2,1900Opakowania z papieru i tektury1501013711574586852110892EUROMARKET s.c. 

Katarzyna Bugała, 

Marek Michalski

 6,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A180157176FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNA 

MARIA MIERZWA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028304391478671912235GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK.WET. 

GRZEGORZ 

ŚWIERGUŁ
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704371966842127684NZOZ VITA- 

GrupowaAnna Guziec, 

Robert Guziec s.c.

 0,0140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021803435077931168722MARIUSZ GOLEC 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208M80.42.B000001749 000288130266999Politechnika 

Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza

 0,1200Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704919946891008413USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

BARBARA 

ŻUROWSKA-PEREŚL

UCHA

 0,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061408058671070005693ASTRA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000  1.20Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,9000  0.90Inne niewymienione odpady190899

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501016906643988191294642Firma Usługowo - 

Handlowa AKAR Piela 

Grzegorz

 0,2000Opakowania z drewna150103

 1,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5000Gruz ceglany170102

 0,2000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Drewno170201

 1,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,3190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502167167921469818NZOZ Laboratorium 

Diagnostyki Medycznej 

"LAMBDA" s.c.

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500085157950200668Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"ALPINA" S.C. S. 

Dorosz & Z. Linda

 28,0000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413CB14.11.Z0040159106840015722Zakład Wydobycia 

Kamienia Budowlanego 

Tadeusz Brach
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 0,1830Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

Zużyte opony160103

 0,0183Filtry olejowe160107

 585,9100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056902935078151000137Richd. ANDERS 

Polska Sp. z o.o.

 11,0940Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,8770Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,4170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Zużyte opony160103

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5800Żelazo i stal170405

 1,4000Skratki190801L75.11.Z6509006487941685583Gmina Gać

 0,6000Zawartość piaskowników190802

 285,1000  60.12Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023619454718133293465Gabinet Weterynaryjny 

"Vetglob"
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 0,3450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026916896805631817204Podkarpacka 52 

Przychodnia 

Weterynaryjna lek. 

wet. Rafał Matusz

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807472398652094327Individum Tomasz Lech

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych1501026502615277920008713Marek Kruk"KRUK"

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805681178132845158FUH BELLA DONNA 

Anita Chorzępa

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166902236138151042822Alina Becla PPHU 

"AWB"

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033709995406841482325GABINET 

DENTYSTYCZNY 

LEK.STOM.JACEK 

LENIK

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690282254Serwis Hoffman Paweł 

Hoffman

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2300Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102000559693Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych w 

Bukowsku

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0380Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101803848197952279059Monika Lekka-Sietnik 

Salon Fryzjerski 

"Monika"

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304090578671359206GABINET PORAD 

PIELEGNIAREK I 

POŁOŻNYCH 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNYCH - 

KRYSTYNA 

KOSIOROWSKA

 1 201,8500Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z3703260196850005056Zakład Tworzyw 

Sztucznych 

"GAMRAT" S. A.

 0,0130Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 2 757,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 23,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 47,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 44,8280Opakowania z drewna150103

 9,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9710Zużyte opony160103

 0,4870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 1,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 189,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0080Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2830Aluminium170402

 198,4470Żelazo i stal170405

 4,3130Mieszaniny metali170407

 122,0000  2.44Inne niewymienione odpady190899

 36,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118300698748651029380ZAKŁAD USŁUGOWO 

- HANDLOWY 

WOJTAK TADEUSZ

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800199076881254731Fundacja Pomoc 

Sanatorium 

uzdrowiskowe Solinka 

Oddział w Polańczyku

 5,1000Zużyte opony1601033703376556871232863FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA PROFIT ADAM 

DROZD

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702130010129628650003970AUTOMOBILKLUB 

STALOWA WOLA

161



 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Zużyte opony160103

 6,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z0056734598650001333Firma RETMAN  Jerzy 

Burdzy

 0,0400Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,0400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,8540Zużyte opony160103

 0,1040Filtry olejowe160107

 0,0220Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0360Płyny hamulcowe160113

 0,1070Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 285,0580Metale żelazne160117

 23,3530Metale nieżelazne160118

 11,8650Tworzywa sztuczne160119

 12,7400Szkło160120

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2730Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501985567951268958Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny "OJ 

BOLI" lek. stom. 

Mariusz Kasprowicz

 1,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502242077931029050Auto-Części 

Mechanika Pojazdowa 

Józefa Żuk

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 3,4230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501910287951123496Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Tomasz Pawlus

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,1000Zużyte opony160103

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,1750Płyny hamulcowe160113

 0,2100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2150Metale żelazne160117

 0,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,9500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904451308161030393PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LIDIA SZPILA-LASOTA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509595877951280787NZOZ Pielęgniarski - 

Teresa Skowronek - 

Przedsiębiorstwo 

Lecznicze

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806390307921911378Studio Tatuażu 

Artystycznego „Rock- 

Ink”

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501018304496258171790148Zakład Produkcji 

Maszyn i Urządzeń 

"RSM"Sp. z o. o.

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0027Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,5400Aluminium170402
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 4,2500Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505

 1,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056916691048151164034Wacł±w Pluta Zakł±d 

produkcji Menli 

CHERPOL

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514920747951454141Indywidualna Praktyka 

Lekarska Wizyty 

Domowe Lek. Piotr 

Stabiszewski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036510119277941529021Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Halina Kaciuba

 1,3950Metale żelazne1601171471905871132875351PKP UTRZYMANIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8200Aluminium170402

 10,0400Żelazo i stal170405

 1,2330Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.B8313159388171947503Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w Mielcu

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,2500Metale żelazne160117
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 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,4000  4.17Osady z klarowania wody190902

 0,0010Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,3000  0.27Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 3,7000Opakowania z papieru i tektury1501014904489337370000964ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNY "EMITER" 

SPÓŁKA JAWNA 

STANISŁAW BIEDA, 

PIOTR LIS

 24,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2700Opakowania z drewna150103

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 115,7800Tworzywa sztuczne170203

 0,1400Żelazo i stal170405

 8,4500Skratki190801E41.00.A3703662206851760139Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Kołaczycach Sp. z o.o.

 214,6400  34.66Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z3701373996840000726Gospodarka 

Komunalna i 

Mieszkaniowa w Dukli 

Sp. z o. o.

 3,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Opakowania z metali150104

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 9,3600Skratki190801
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 340,1000  50.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 23,8000Inne niewymienione odpady190899

 19,3900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501018505416708721887428IVS GRUPA Sp. z o.o.

 1,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0240Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018304268908651731140MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ANDRZEJ STAROŃ

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217364608389FRYZJERSTWO 

MOBILNE Marzena 

Alberska

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801756208672138625Centrum Medyczne 

SBB Sp. z o. o. w 

Skopaniu

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056514399447951174849Piotr Horochowik Firma 

Handlowo-Usługowa

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,4000Zużyte opony160103

 0,0580Filtry olejowe160107

 0,9000Metale żelazne1601171804901316871277162'WULKAN" Robert 

Hoksa

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072601088886631799694ZIÓŁKOWSKI 

BOGUSŁAW 

JUVENTAS

 0,0140Tworzywa sztuczne160119691668984 Zakład Mechaniki 

Pojazdowej 

Blacharstwo-Lakiernict

wo Wacław Karnas

 0,0130Aluminium170402

 0,2290Metale200140
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801246278131087833Prywatny Gabinet 

Urologiczny Adam 

Selwa

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011801800926852107016Łukasz Trela ZPHU 

"DREW-LUK"

 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091804579107951141488Alina Jaroszczak 

Apteka Pogodna

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904341328141269547Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Stom. Danuta 

Olszowy-Baran

 10,2600Odpadowa papa1703800084321536840010096PPUH FENIX Sp. z o. 

o.

 1,3600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 86,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690249363FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA 

RYSZARD 

STASZCZAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313127918141066034Rymanowska Teresa 

Indywidulana Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502374347951669574Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Kozioł

 14,8400Żelazo i stal170405DM34.30.A0051516728170002373Firma CARSmet 

Krzysztof Ryba

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych1501021802547038172054641EKOPROMAL II 

Bogdan Majda Andrzej 

Majda

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 0,3300Aluminium170402

 16,5900Żelazo i stal170405

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0350Benzyna1307021801226578171219382"PW-ELEKTROM" 

Józefa Buziak

 0,1010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Aluminium170402

 0,2200Żelazo i stal170405
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301207308651046846Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Tomasz 

Wojtak

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500595479551855914Indywidualna Praktyka 

Lekarska Iwona 

Sławińska - Niedzin

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101G51.55.Z6902827978130019189CHEMIA-RZESZÓW 

Przedsiębiorstwo 

Handlu Chemikaliami 

Sp. z o.o.

 0,6940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0760Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038307878368171854196NZOZ "SALUS"

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181807876588172171571Yasa Motors Poland 

sp. z o.o.

 78,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 55,6400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 19,1950Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 18,1840  5.46Wodne ciecze myjące120301

 1,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131802272508722289600MOSiR w Dębicy

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500838298721446173Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Skowron-Jezuit

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800192097961417710NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ORISDENT" BEATA 

ŻABICKA

 0,8800Opakowania z papieru i tektury1501011801939188651483251WIESŁAW WALICKI 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA
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 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1800Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700693676841106384ALEKSANDER KUBIT 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806243997952305868"PIĘKNY U¦MIECH' 

Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

Stom. Magdalena 

Mańkowska

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803217477931031325SALON 

KOSMETYCZNY 

"URODA" ELŻBIETA 

FURGAŁA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z8313532708651073671Gabinet Kosmetyczny 

GRACJA Anna Wąsik

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303993828651580557Danuta Łuszcz 

Pielęgniarka 

Środowiskowo 

Rodzinna
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 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806202896841857357NZOZ BALTAZAR 

Łukasz Walewski

 0,2510Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036501302747951202600Grzegorz Bluj 

WTÓR-POL

 0,0970Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 15,2570Opakowania z metali150104

 0,8750Metale nieżelazne160118

 0,0050Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 13,0360Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,3690Aluminium170402

 0,9930Ołów170403

 0,3250Cynk170404

 141,2480Żelazo i stal170405

 0,1950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.A6904220288131387742AUTO-RES Sp. z o.o.

 6,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,2270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Zużyte opony160103

 1,5870Filtry olejowe160107

 1,6000Metale żelazne160117

 2,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Szkło160120

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514260838132705316"DENTA-MED" 

Prywatna Praktyka 

Dentystyczna Anna 

Ląg-Dąbek

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808561878721867816Mechanika 

Samochodowa Robert 

Żołądź

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,1870Tworzywa sztuczne160119

 1,0700Żelazo i stal170405

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800527678652252016Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

NOVAMED 

Stomatologia i 

Medycyna

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z690188549PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Maria Gerlach

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703468036851122864Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Wilk

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0600346769462323699Mariusz Tadeusz Welc 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,8200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180000177568133001267ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH

 0,2120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,7400Papier i tektura191201

 2,0600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810138068672238108Spółka Lekarska Plus 

1 Łukasiewicz i 

Partnerzy

 0,0690Metale nieżelazne160118DL31.10.B6903535638191292749D. FROST Bogdan Dral

 0,0473Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1960Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902233238132157926NZOZ DENTICUS

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806008618151115219"PRO-MEDICA" Indyw. 

Praktyka Pielęg. Alina 

Łuszczki-Witek
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180545056Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Wojtowicz

 0,3500Baterie i akumulatory ołowiowe1606013711601186881190333Marcin Buczarski MB 

AUTOGLASS

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037712550949211054173Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

OL-MED

 4,1600Skratki190801L75.11.Z6905821928191565408GMINA NIEBYLEC

 13,1600Zawartość piaskowników190802

 69,5000  20.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130000231366750001277INSTYTUT NAFTY I 

GAZU

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1900  0.19Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 2,3250Odpadowa papa170380

 0,3900Odpady ulegające biodegradacji200201
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 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304379418171028676GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. 

SZYPUŁA-KRUPA 

WIESŁAWA

 0,0500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043602973376871675810Joanna Lewcio 

LEWIKO

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302216268651409036Stomatologia Rodzinna 

Jacek Łupicki

 0,0050Miedź, brąz, mosiądz1704016514954057951319779Firma 

Usługowo-Handlowa 

"AUTO-SZLIF" 

Bogusław Łazorko

 0,0100Aluminium170402

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313126738672024927Zespół Praktyk 

Specjalistycznych 

WENA s.c.

 0,9800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704180500190Hamilton Sundstrans 

Poland Sp. z o. o.

 2,5000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,2650Kwasy trawiące110105

 12,2500Alkalia trawiące110107

 2,2200  0.90Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109
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 0,2650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,2500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0045Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,6500Wodne ciecze myjące120301

 0,8550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,3880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 45,8880Opakowania z papieru i tektury150101

 12,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,8500Opakowania z drewna150103

 0,2700Opakowania z metali150104

 6,5110Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3300Opakowania ze szkła150107

 0,4350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,2620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 20,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,0000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 540,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z8500925678720008241Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego Kazimierz 

Mrozowski

 20,6000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 35,7000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,4000Inne niewymienione odpady020299

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 77,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058301421408650007063Szempruch 

Mieczysław 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowo - Usługowe 

BRUSS
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690451662 000138131255957NZOZ "STOMA"

 1,5250Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222000455203"RENA" Spółdzielnia 

Dziewiarska

 2,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0390Żelazo i stal170405

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,0400Tekstylia200111

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690523290 000238171372712Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

med. Aleksandra 

Szczepańska 

Akademia Dermatologii 

Estetycznej s.c. ......

 3,2800Opakowania z papieru i tektury1501011810575608172175072"Gumotiv" Sp. z o.o., 

Sp. k.

 1,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6300Żelazo i stal170405DI26.52.Z6500038487920000723WAPIENNIK - 

WĘGIERKA Krystyna 

Malmuk
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108301571188671012201JANUSZ GÓRALSKI 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Żelazo i stal170405

 205,3600Inne niewymienione odpady1201992728193156490001173CMC ZAWIERCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 15,9300Opakowania z metali150104

 2 139,5600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801816608131723134STĘPIEŃ 

MAKSYMILIAN, 

Przetwórstwo Drewna 

Maksymilian Stępień

 84,0000Odpady z kory i drewna030301

 0,7150Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0350Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0960Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6600Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,3900Opakowania z papieru i tektury1501016907066138722028207Apteka "Melisa" sp. j.

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804456407922027092Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Izabela Koptyra

 0,0052Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3703389276841577327APTEKA PRYWATNA 

ELŻBIETA CIUBA

 0,2600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111809758008672035345PRODUCENT 

FRONTÓW I 

ELEMENTÓW 

MEBLOWYCH 

"FRONTLACK" 

JUSTYNA DASZKO

 0,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501011810394448181697396AUTO NAPRAWA - 

WULKANIZACJA 

Damian Mucha

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0030Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0080Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501294667951353434NZOZ Jerzy Bielec 

"KARDIOLOG", 

Prywatny Gabinet 

Kardiologiczny

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800027698671898682PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK.KATARZYNA 

ZIMOLĄG-KSIĄŻKA

 489,3900Opakowania z papieru i tektury1501011515624718992367273KAUFLAND Polska 

Markety Sp. z o. o. 

Sp.k.

 30,6795Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 90,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,2370Opakowania ze szkła150107

 1,5680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 81,0090Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,3710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133704444866851950733Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4900Aluminium170402

 2,4300Żelazo i stal170405

 0,8840Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 81,5470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 63,2210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0810Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0650Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036900179608130001640Zakład Tworzyw 

Sztucznych LEMAR

 0,6990Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102N85.11.Z0007810327930001813"UZDROWISKO 

HORYNIEC" Sp. z o.o.

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Opakowania ze szkła150107
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 129,0000Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 3,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.11.Z6916978278722153616Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych Klabacha, 

Krzystyniak sp.z o o

 4,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,0000Żelazo i stal170405

 0,0800Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406022728854016350000127Eurovia Polska S.A.

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2 549,4400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302
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 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205830145598AUTO-PAT Krzysztof 

Paterek

 0,6080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3300Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5400Tworzywa sztuczne160119

 0,5400Inne niewymienione elementy160122

 1,8500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046905678218711206042Jan Skowyra Firma 

Handlowa "TANK- 

FULL"

 1,5300Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705103616841626190SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

KRZANOWSKA-ŚWIE

RKOSZ
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 0,2640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800402806861579186NZOZ Przychodnia 

Lekarsko-Stomatologic

zna "BETA -MED" s.c.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033613310366871883968MOBILNE USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

MAŁGORZATA 

KOWALIK

 0,0500Tworzywa sztuczne160119690326951AN" ADAM 

NIEDENTHAL

 680,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z8516598308721350881"MARTIKA"Ubój i 

Przetwórstwo Mięsne- 

Alina Jaje

 29,0100Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,9000  0.41Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 55,9900Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,1200Inne niewymienione odpady020299

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501016514280767941102498Muzeum w 

Przeworsku, Zespół 

Pałacowo-Parkowy
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 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,2000Odpady ulegające biodegradacji200201

 15 049,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z3704189516871626585BALTIC WOOD S.A.

 5,1300Inne niewymienione odpady030199

 7,4300Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 39,4800Zmywacz farb lub lakierów080121

 52,6600Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 10,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 81,8200Opakowania z drewna150103

 1,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 8,7300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9300Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096515423817952302232Apteka mgr farm. A. 

Oleszek Sp. j.

 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118302485428651016153AUTO - SERVICE 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe 

KUCIO WŁADYSŁAW

 0,0920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0220Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0400Metale nieżelazne160118

 0,0650Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808408268161542584STUDIO 

KOSMETYCZNE 

"LEJDIS" AGNIESZKA 

STĘPIEŃ

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602148303750978650004159MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNALNY NISKO 

Sp. z o.o.

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,2400Skratki190801

 518,4000Opakowania z papieru i tektury1501016902666408160001975Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

 1 192,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 595,8000Opakowania z metali150104

 2 056,8000Opakowania ze szkła150107
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 0,5000Zużyte opony160103

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Aluminium170402

 0,0020Ołów170403

 0,0300Żelazo i stal170405

 161,5300Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego

190502

 29,8600Skratki190801

 82,5200Zawartość piaskowników190802

 3 938,0000  787.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 433,8000Papier i tektura191201

 134,6000Metale żelazne191202

 0,1000Metale nieżelazne191203

 1 796,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 21,4000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902432318181125978Usługi 

Stomatologiczne Maria 

Szymończyk
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103361523178Jarosław Skorupa EKO 

gabinet

 1,6000Skratki1908010012363838720002988ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

RADOMYŚLU 

WIELKIM

 49,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,8000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,1480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140062394985270203313BANK OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 15,7100Papier i tektura200101

 6,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053701863636861000358Usługi Transportowe 

Jacek Suwała

 1,6200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3350Filtry olejowe160107

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4215Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z3710345666871748696Samodzielny Publiczny 

Miejski Zespół 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej
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 2,1045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1250Odpady tworzyw sztucznych0702131803653195170235532ZILAK Zizius Mateusz

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0160Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Szkło160120

 0,0010Inne niewymienione elementy160122

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088301011128651050575GABMOT-USŁUGI 

MOTORYZACYJNE 

GABER JERZY

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 15,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018311534478671969241Zakład Mechaniczny 

SIARKOPOL Sp. z o.o.

 48,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z metali150104

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 172,8400Żelazo i stal170405

 1,2800Mieszaniny metali170407

 3,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0500Tworzywa sztuczne160119691779873AUTO-TECH WITOLD 

WILK

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808878459451972359MATEUSZ 

KOWALCZYK STUDIO 

KOWAL

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701033906881008943Gabinet 

Stomatologiczny 

Wacław Grześ

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8312231598652075867Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Sagan

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503034848721051316Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Elżbieta Gawlik-Uryasz

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105181025488WITRAŻ KRYSTYNA 

WATRAS

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160870751230869937"GOŁĘBIEWSKA" 

SPÓŁKA CYWILNA 

STUDIO ZDROWIA I 

URODY

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030606966157941657345Tomasz Baj 

STOMATOLOGIA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302494298671019019Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Leonard Mycek

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808196548671632398Pracownia Artystyczna 

i Studio Tatuażu  

VOOYOU Wójcik 

Mariusz

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800417756842201179INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAGDALENA 

PAWLUŚ-DUDA
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103363891118 M ESTETIC 

UNDZIAKIEWICZ 

MAGDALENA

 1,0750Opakowania z papieru i tektury1501013502309446770021811B+B M.BIEŃKOWSKI 

L.BUDKOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0890Baterie i akumulatory ołowiowe1606016509648267941125140Usługowy Zakład 

Naprawy Sprzętu Jan 

Pudełko

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.23.Z8500832498721006600P.P.H.U 

"ROYAL-STAR" 

Krzysztof Pawełek

 0,0380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Aluminium170402

 0,8730Żelazo i stal170405

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915654456571347510PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. EWA 

TOŁPA

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901273128181002224SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

lek.med. Anna 

Siwińska
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500524337941012223Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Romana Kogut

 7,3470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103120557824G.V.M. CARINT Sp. z 

o. o.

 4,6030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083701801946841106409Zakład Mechaniki 

Samochodowej mgr 

inż. Władysław 

Findysz

 0,0860Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104690483567 ZAKŁAD 

STOLARSKI STĘPIEŃ 

REGINA

 0,3100Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800423038721688108EL- MED Elżbieta Bała 

Indywidualna Praktyka 

pielęgniarki 

Środowiskowej

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809339477952293763Gabinet 

Stomatologiczno - 

Protetyczny lek. stom. 

Bartłomiej Rybak
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 13,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081803605238722331213"OMEGA PILZNO" 

Truck Center Sp. z o. 

o.

 26,4500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9200Opakowania z drewna150103

 0,6350Opakowania z metali150104

 3,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 68,1000Zużyte opony160103

 14,9600Filtry olejowe160107

 2,4750Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,3800Metale nieżelazne160118

 17,1500Tworzywa sztuczne160119

 2,1400Inne niewymienione elementy160122

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,9660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,9900Żelazo i stal170405
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 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202690270021Zakład Produkcyjno - 

Usługowy Halina 

Walczak

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4400Żelazo i stal170405

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096502402067941356224APTEKA ESKULAP

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500003767950004074Transport Usługi 

Tysowski Marian

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313704178651042914Lek med.Małgorzata 

UJDA GABINET 

OKULISTYCZNY

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608638838733254539"EKARDIA" LEKARZE 

SIEDLIK, GACOŃ - 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 82,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016501499027951020566Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Budowla

ne Piotr i Aneta 

Szczepańscy
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 0,0150Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173636578658652562662ALTER CT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,3020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702364346871005222Andrzej Borowiec, 

NZOZ "SANDET" w 

Gminie Sanok

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501011803274257952430504"PLATAN" Mateusz 

Burek

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9500Zużyte opony160103

 0,0800Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

1605041803518438652376698ALTER -TLENOWNIA 

JAKUB MACIUCH

 15,5000Odpadowa tkanka zwierzęca0201020003799336840000755GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

W RYMANOWIE

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313812088652103084Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Delekta-Nowak
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 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312198508171879440NZOZ INTER-MED 

Lekarze Specjaliści 

Dróżdż, Jachyrowie, 

Lubera, 

Myjkowski,Pacholec,P

adykuła, Soboń Sp.P.

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118313152008171456969FHU "LUXMAL" Robert 

Kusek

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 4,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084306068309460014540GALAAUTO Sp. z o. o.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7500Filtry olejowe160107

 3,3800Metale żelazne160117

 0,1400Tworzywa sztuczne160119
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024325369736442903021GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANNA SIROŃ

 1,5500Opakowania z papieru i tektury15010112052032467623556444 DEVELOPMENT SP. 

Z O.O.

 1,2400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101000321106Zakład Karny w 

Łupkowie

 1,5060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,5860Drewno170201

 0,0170Aluminium170402

 20,9820Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3000Skratki190801

 1,1000  0.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 16,2000Inne niewymienione odpady020399DA15.88.Z6915322798722076235" OLIMP 

LABORATORIES" Sp. 

z o.o.  Zakład Pracy 

Chronionej

 0,0020Odpady zawierające rtęć060404

 13,0000Inne niewymienione odpady070599

 22,4040Opakowania z papieru i tektury150101

 7,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2230Opakowania z drewna150103

 1,5580Opakowania z metali150104

 0,0770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0090Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0150Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0180Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3020Aluminium170402

 5,9020Żelazo i stal170405

 1,4200Mieszaniny metali170407
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 0,2400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6270Żelazo i stal1704051809791978151128156Dariusz Szmuc 

AUTO-MAR

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6916814248161244378NZOZ Ambulatoryjny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej - Maria 

Tasior

 3,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201028303709418651584621Paweł PUKALAK 

AUTO-MOTO-SZLIF

 0,1500Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,2200Metale nieżelazne160118

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905073688131169519Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Katarzyna 

Stawiarska

 66,9800Opakowania z papieru i tektury1501016904563008171449633A & K HURT-MARKET 

KAZIMIERZ LODARSKI 

I ARTUR DUBIEL 

SPÓŁKA JAWNA

 1,3350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502006907921400494Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Lichtarska-Abdi

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311976708171852263Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek 

Rodzinnych 

"DUO-MED" s.c.

 0,0034Opakowania z metali1501041808037368161574934WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

PAWEŁ OTRĘBA

 1,2200Metale żelazne160117

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704962996841688340SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BARBARA 

ZGRYCH-MROZEK

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300800198651038887Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500434347951032782Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Liszewska
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 0,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206180323640FIRMA M-CAR 

MARCIN GAWLAK

 0,0090Opakowania z metali150104

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0010Metale żelazne160117

 0,0040Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514197237921670176Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Grzegorz 

Winiarz

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030603180669211881143ORTOTRIP Piotr 

Zgardziński
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 7,6330Opakowania z papieru i tektury1501011800890908133429781DRIMPOL M.D. 

Rykowscy Spółka 

Jawna

 5,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,6800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2000Papier i tektura191201

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108302091118671001597"SŁASĄTDISET" 

PIKUS EUGENIUSZ

 32,3500Szkło170202

 80,1700Żelazo i stal170405

 0,0510Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811562916871400148PAMOT AUTO - 

NAPRAWA PAWEŁ 

SKALSKI

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0480Metale żelazne160117

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501010003810318140001222Gminna spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska" w Kamieniu

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

209



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504491538721420564Prywatny Gabinet 

lekarski 

lek.med.Bożena 

Stokłosa

 18,3600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046904086088141152199Res-Gastro Sp z o.o., 

S.K.

 29,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4560Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0078Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810943028172175468Salon Urody Natalia 

Ćwięka
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906843898131053478Prywatny Gabinet 

Lekarski Lek.Med. 

Dostych Jan Internista 

Specjalista Medycyny 

Rodzinnej

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202361675652Gabinet Weterynaryjny 

LUIS lek. wet. Ewelina 

Foremna-Bogusz

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690211797Apteka Prywatna 

Leków Regina Kulig

 1,2500Opakowania z papieru i tektury1501011809245988172173475PIEKARNIA 

"KOWALSCY" 

HELENA 

KOWALSKA,SEWER

YN KOWALSKI S.C.

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801968978652071697Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 1,7000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608010175083505341277923DAS AUTO BOGDAN 

JAKUTA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690155811Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Lek.Med. Ziętek Maria 

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych I Med. 

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

 0,0150Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041804746238722355024GOBOX sp. z o.o.

 0,0250Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0250Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,6150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6070Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3100Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 0,0650Tworzywa sztuczne170203

 0,2250Żelazo i stal170405
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 0,8470Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,2920Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113G51.90.Z0127551145222439012Pure Solve Polska Sp. 

z o. o.

 8,0180Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3710119806871438872Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Agnieszka 

Wychowanek - 

Strzałko

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056906468808132916562Zakład Handlowo 

Usługowy - Roboty 

Ziemne Janusz Synoś

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2500Zużyte opony160103

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,0420Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0420Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026901384168151013097Zakład Tapicerski 

Marek Kot

 1,0700Papier i tektura191201

 1 269,5800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.53.B0051497588141001690Firma 

Hndlowo-Usługowa 

FABUD
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515389717922033313Niepubliczny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej "MEDYK"

 0,0030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808586197952404010RC-MOTORSPORT 

Rafał Cypry¶

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0050Aluminium170402

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166917587998132278245Pracownia Projektowa  

ARCHI - TRAF Bartosz 

Dzioch

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161801688898133476177Fundacja Podkarpackie 

Hospicjum dla Dzieci

 2,4410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900469158141069593Prywatny Gabinet 

Lekarski Arkadiusz Flis
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 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053623882228181719258Firma 

Handlowo-Usługowa 

"DAM-CARS" Damian 

Barański

 0,1160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214690526621VANDER Aleksander 

Lis

 0,8000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033623561277941223428Mechanika 

Samochodowa JADEX 

Jacek D±browicz

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903428908141242614Gabinet Weterynaryjny 

"AS" lek.wet. Adam 

Teenerowicz

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503034108721443281Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Iwański

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903057368171034642Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Izabela 

Kretkiewicz - Guzy
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501551917941046877Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Grażyna 

Kosmala

 0,0500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701048304763108171840283P.U.H. MKT Serwis 

Maziarz Sp. J.

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0300Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0030Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7150Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0900Metale żelazne160117

 0,1800Metale nieżelazne160118

 1,4600Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500874507921005697Gabinet Weterynaryjny 

s. c. lek. wet. Zabawa 

Józef

 12,6200Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502G51.57.Z8303882668671868072RAN-DICKMAR Sp.z 

o.o.

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 12,0700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804616618141551077KRZYSZTOF BIAŁAS 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053620060257941491382AUTOVERSO 

Mechanika Pojazdowa 

Bogusław Kurzawa

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych1501026916785118151520109F.H.U ULTIMA

 2,3000Papier i tektura200101

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801350006861039797Maria Duplaga  

"JAN-MAR"

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107
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 1,6100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901356138170006342"MeDrew" 

s.c.JASIŃSKI 

ALEKSANDER, ALINA 

PIERÓG

 0,0110Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0030Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505067448721563128Gabinet Okulistyczny 

lek.med. Ireneyusz 

Gawroński

 5,6940Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113180473167HSW-Fabryka 

Elementów Złącznych 

FASTEC Sp. z o. o.

 11,5800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,3120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3280Aluminium170402

 67,3000Żelazo i stal170405
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 0,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304264008651293384WYRÓB I MONTAŻ 

MEBLI MARIUSZ 

PARTYKA

 15,5000Odpady tworzyw sztucznych0702138313128808171913987PHPU "Vermet" 

Krzysztof Lonczak

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907273258131403530Prywatny Gabinet 

Okulistyczny lek. med. 

Anna Szczerba - 

specjalista chorób 

oczu

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168312141668671398927FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA.HANDEL 

MATERIAŁAMI 

BUDOWLANYMI 

JANIK JERZY

 1,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 7,7900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B6900329078130334927RES MOTORS Sp. z 

o.o.

 0,5810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103
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 0,8960Filtry olejowe160107

 4,9000Metale żelazne160117

 5,6000Tworzywa sztuczne160119

 1,8000Szkło160120

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021801221208132643495BRUK-BUD Piotr Guzik

 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602116911936828133178741Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0098Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3540Tworzywa sztuczne170203

 0,0144Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216000507302Bank Społdzielczy w 

Żurawicy

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9020Opakowania z papieru i tektury1501013507134996751000038KRAKOWSKA 

HODOWLA I 

NASIENNICTWO 

OGRODNICZE POLAN 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0580Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809557715170093500Stomatologia 

Aleksander Makara

 2,3450Opakowania z metali1501042711900006340195224"AMERI-POL TRADING 

LTD" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801613448672022555ŁUKASZ SKRZYPACZ 

- "CAR SERVIS"

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2560Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093700769766870002902ULANA DŁUGOSZ - 

CHOLEWKA APTEKA 

PRYWATNA

 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710286506842111068GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRZYSZTOF STĘPEK

 0,5000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207801811129746871958666Tomasz Ablewski
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 0,0008Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

1801072904236556610005967APTEKA 

"DZIKOWSKA" MGR 

FARM. ELŻBIETA 

HUSZALUK

 0,0023Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053710387206871582126Piotr Wojtal Firma 

Usługowo-Handlowo-Pr

odukcyjna

 2,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010005595818140001587Spółdzielnia Uslug 

Rolniczych w 

Raniżowie

 17,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2220Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058307128678651223515F.H.U.P. Auto-West 

Bogusław Tutka

 0,1380Zużyte opony160103

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,1030Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 244,9640Metale żelazne160117

 18,1540Metale nieżelazne160118

 0,4510Tworzywa sztuczne160119

 1,6740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,8890Żelazo i stal1704051801278218133451757OMEGA 

RUSZTOWANIA S.C. 

JANINA 

CHMAJ,ŁUKASZ 

CHMAJ, MARCIN LEŚ

 140,8700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z6905251138171713225FAKRO-WDF Sp. z o. 

o.

 3,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 61,3800Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 1,0000  0.30Wodne ciecze myjące120301

 23,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,3500Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103181151419OJA ESTETYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4200Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach

0901030003134728652075301Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,4200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 8,1200Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 15,1700Opakowania z papieru i tektury150101011063584 00137RUCH S.A.

 3,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 902,8300Papier i tektura200101

 86,1510Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.23.Z1803984316842554989AAGLOB S.A.

 0,5000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,7400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,0600Inne niewymienione odpady130899

 14,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 15,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,1600Opakowania z drewna150103

 1,0980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7900Zużyte opony160103
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130Miedź, brąz, mosiądz170401

 55,2680Żelazo i stal170405

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

2001358303371458671722894SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 9 

IM JANA PAWŁA II

 0,2200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,3500Tworzywa sztuczne1601198504725198721137130Firma 

Usługowo-Handlowa 

"Al" Tomasz Świerczek

 0,4400Żelazo i stal170405

 140,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301054905368447341009661PPHU "CENTRUM" 

Sp. z o.o.

 35,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 21,2900Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905222098141020090Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Med.Tomaka 

Grażyna

 0,1530Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809681477951975006Firma 

Handlowo-Uslugowa 

Auto Moto Serwis 

Wojciech Paj±k
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4250Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0170Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1600Metale żelazne160117

 0,0080Metale nieżelazne160118

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Papier i tektura2001013615996036842274557DJ-JADWIGA DYTKO 

USŁUGI KSIĘGOWE

 0,0590Metale żelazne1601171802059698171402117"Auto-Dram" Andrzej 

Stachura
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 0,0030Metale nieżelazne160118

 0,0010Tworzywa sztuczne160119

 8,2200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046514193737952194802INGLOT Sp. z o.o.

 5,9400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 11,7140Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 8,0500Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070610

 16,2100Zwroty kosmetyków i próbek070681

 4,2700Inne niewymienione odpady070699

 20,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 56,0900Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 58,6500Inne niewymienione odpady120199

 12,9700Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 20,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 18,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 24,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 62,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,2500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810276887941779812"El - Kos" 

("Propedikos") Joanna 

Matuszek-Chudzik

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026900695508131105614Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny w 

Rzeszowie

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0099Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509737717921925021"RATOWNIK" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101180016961ACRAM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804312466852215579IZABELA MAZUR 

STUDIO 

KOSMETYCZNE 

PASJA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915324578721361123Danuta Szydło Gabinet 

Zabiegowy

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806310408181706244FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ROLMASZ" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096903894668171037959Apteka "ZDROWIE" 

Jolanta Tondel

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031805731017941129043F.P.H.U. "WÓJCIK" 

Tomasz Wójcik

 0,0300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0130Żelazo i stal170405
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904542068151067058Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom.Jolanta 

Domaradzka-Partyka

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902792698132539496Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Alicja Róg- 

Paliga

 0,0720Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.A1807640608652554852Biomasa Grupa 

TAURON Sp. z o.o.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,7800Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701358006861069806Przychodnia Dla 

Zwierząt w Dydni

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.88.Z6902505218130009156Przedsiębiorstwo 

Handlu Sprzętem 

Rolniczym "AGROMA" 

Sp. z o.o.
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 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0880Filtry olejowe160107

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121690896453Myjak Krzysztof

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202180971876"KAC-KAR" 

ELEKTROMECHANIK

A SAMOCHODOWA 

TOMASZ WĄS

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016902747928131045409Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Wołoszyn, NZOZ 

SUPER-DENT Ewa 

Wołoszyn

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514329717952217940NZOZ "ORMED" 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011804572058172117844REGMOT Miło¶ Sp. j.

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904954068141217792ROMAN 

SKOWROŃSKI 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312016898171856918Gminny Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej im 

prof Klemensa Skóry

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038308696468651269977LEK. STOM. 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

KOZIŃSKA-JAJDELSK

A
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 1 490,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053705105856861119786Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "EVEREST" 

Jan Oleniacz

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136500180577950005748Zenon Wagiła Zakład 

Wykonawstwa Robót 

Elektrycznych 

"ELEKTRO-INSTAL"

 60,5400  8.53Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805180927579Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Brzostku Sp. z o.o.

 0,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304827528671966099"INNOWACJA" Sp. z 

o.o.

 23,1600Zgary i żużle odlewnicze101003

 2,1000Inne niewymienione odpady101099

 58,6300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,5000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,2900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,0000  0.01Wodne ciecze myjące120301

 0,7600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 29,6900Żelazo i stal170405
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011809102548181717348MAKRO Marek 

Piwowar Krzysztof 

Zakrzewski S.C.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A6900080278170003757Z.P.H. Hurtownia 

Części Zamiennych 

Jan Tarapata

 1,0730Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,7670Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 5,0000  0.05Wodne ciecze myjące120301

 3,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7100Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Tworzywa sztuczne170203

 2,2400Aluminium170402

 67,3300Żelazo i stal170405

 0,1280Mieszaniny metali170407
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 1,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011802346468652462972INKUBATOR 

TECHNOLOGICZNY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1520Aluminium170402

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0090Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205650261562 Piotr WoĽniak 

WOMECH

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0001Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6500Zużyte opony160103

 0,0055Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2030Metale żelazne160117

 0,0330Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802018302493758651075902GABINET 

WETERYNARYJNY 

TOMASZ WRÓBEL
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303106728651024626NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia 

Internistyczno-Alergolo

giczna Lucyna Cisek

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504441448721265655Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej "Pod 

Jesionem" dr n. med 

Paweł Nalepa

 5,4500Opakowania z papieru i tektury1501014304926167121015599Makrochem Sp. z o.o.

 7,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180847018Waldemar 

Borowiec-"GARAŻ"

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 2,3700Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,2770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0007Opakowania z tworzyw sztucznych1501021806808197952348725Nina Szczekot Salon 

Fryzjerski "DARLING"

 0,0008Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0015Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504889408721314721Specjalistyczny 

Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

med. Małgorzata 

Krasoń

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906660328131231721Prywatny Gabinte 

Dermatologiczny Anita 

Kazienko - Jóźwik

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808894718132292972Teresa Bednarz 

MAXMED

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3703329426841476431PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

CHODOROWICZ 

STANISŁAWA
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000126801 002795250000251PKP S.A. ODDZIAŁ 

KOLEJOWA 

MEDYCYNA PRACY 

KOLEJOWY ZAKŁAD 

MEDYCYNY PRACY 

W WARSZAWIE

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080004569066910201218SPÓŁDZIELNIA 

USŁUGOWA "PIAST" 

W LEGNICY

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3350Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031808855408191663424Sołek sp. z o.o.

 0,4770Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7030Zużyte opony160103

 0,9300Tworzywa sztuczne160119

 1,8670Żelazo i stal170405

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005282677941001225Urząd Miasta i Gminy 

w Kańczudze

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501455837951017601USŁUGI 

PRZEŁADUNKOWO - 

TRANSPORTOWE 

PIOTR BACZA

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0560Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131806168106852304998Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej sp. zo.o. w 

Nowym Żmigrodzie

 3,8500Skratki190801

 1,6000Zawartość piaskowników190802

 124,7000  19.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811526669511522655Salon Kosmetyczny 

"EWA" Ewa Jędral

 0,0050Odpady tworzyw sztucznych0702138301022648651027317ARTUR KACZOR 

"ARTGARAŻ"

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0900Tworzywa sztuczne160119
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 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0080Papier i tektura200101

 0,8900Opakowania z papieru i tektury150101I63.40.A6320517267810025219Raben Polska Sp. z 

o.o.

 0,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093703060056841108207APTEKA PRYWATNA 

IRENA ŁOJEK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504683708721466678Firma Ochroniarska 

"OMEGA NOW-KOLT" 

Sp. z o.o.

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136514179317951412786Zakład Robót 

Elektrycznych Maria 

Marciniak

 5,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010004207718130267705"ZANAR" Zakład 

Narzędziowy 

Spółdzielczy Ośrodek 

Zaplecza Technicznego

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 106,8400Żelazo i stal1704051803668918133566265CENTRUM 

KONSTRUKCJI 

STALOWYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630444768672041297SALON URODY 

EWELINA Ewelina 

Stelmach
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902462358131104767Prywatny Gabinet 

ginegologiczno-seksual

ogiczny dr n. med. 

Marek Janicki

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096514412377941633132Apteka PASTYLKA 

TYTUŁA Sp.J.

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056916947408181282376SOTO SERWIS 

Przemysław Sochacki

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9780Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z8304786218171841791REG BENZ-MKS. Sp. 

z o.o.

 0,1440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807527958151301689Indyw. Praktyka 

Pielęgniarska  Renata 

Rejman

 0,5500Zużyte opony1601033619419648191629640Quattro - Andżelika 

Godek
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 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101370040145Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

CLIP Jacek Bochenek

 2,6600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,1600Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 4,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1600Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

0604051802610288133521239MTU Aero Engines 

Polska Sp. z o.o.

 3,5320Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,9200Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 0,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 16,8900Odpady tlenku glinu100305

 438,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 1,0820Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,3700Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 456,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,4400Zużyte woski i tłuszcze120112

 1,2100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 47,6400Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 66,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 95,8950Opakowania z drewna150103

 5,7900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 29,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 36,8600Żelazo i stal170405

 0,1800Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6500587377921041204Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Beata 

Dąbkowska

 1,7000Papier i tektura1912011808087518721049325Firma H.U.P. ATOS 

Stanisław Cieslak

 2,4000Metale żelazne191202

 1,8000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083704150886891041439Maria Daszkiewicz 

FHU "ERMA"
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 1,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5100Żelazo i stal170405

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903551548171014740Przychodnia 

Weterynaryjna 

"Eskulap" s.c. Nieznaj 

Bogusław i Spółka

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502329167931272678PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZBIGNIEW DOROTA

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056508854527941294167Usługi Stolarsko 

Tapicerskie Sprzedaż 

Tadeusz Wilk

 0,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011810588268671886325BOMAX 

BLACHARSTWO i 

MECHANIKA 

POJAZDOWA - 

Bogdan Blicharczyk

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

245



 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 3,4400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056904171398131473789USŁUGOWY ZAKŁAD 

STOLARSKI 

KRZYSZTOF 

POKRZYWA

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303623098651033022Gabinet Kosmetyczny 

"SARA" Barbara 

Paterek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302537968651043747Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Potasz

 4,1400Opakowania z papieru i tektury150101G51.44.Z8300055908672016690"POLARIS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 4,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102001024103* "SPOŁEM" 

Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 11,4500Papier i tektura191201

 2,5800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120114295139511008094"SUPERHOBBY 

MARKET 

BUDOWLANY"SPÓŁK

A Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 20,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 20,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1400Opakowania z drewna150103

 49,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8500Aluminium170402

 5,5800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0500Inne niewymienione odpady0301993704395006841776512ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

"DREW-SUCH" ADAM 

SUCH

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904434218171034228NZOZ Gabinet Chirurgii 

Stomatologicznej 

Koleśnik-Maziarz 

Liliana
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 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033403742205581776979Michał Czudżak 

"INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA"LEK.DEN

T.

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803504608133559147"PLUS" s.c. Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych

 0,6900Odpady tworzyw sztucznych070213G51.14.Z8312147818171873791EUROTECH Sp.z o.o.

 0,0810Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0154Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0171Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Inne baterie i akumulatory160605

 0,1430Aluminium170402

 0,6085Żelazo i stal170405

 0,4050Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800001218133318805Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Jacek Wielgos

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013631784108181581506Firma Handlowo - 

Usługowa RACZEK 

Jacek Kłusek

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509497907941034087Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Lek. Med. 

Wojciech Rudnicki
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 109,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107F45.21.A0014198188720003025IGLOOBUD Sp. z o.o.

 22,8000Żelazo i stal170405

 231,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7,5500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101830226150PPHU RYBIŃSKI S.C. 

LECH 

RYBIŃSKI,MATEUSZ 

RYBIŃSKI

 17,1600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 16,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053705136556871722142WSTECH S.C. 

R.LORENS, 

W.PIELECH, J.MAZUR

 2,6100Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,4600Odpady proszków powlekających080201

 3,7500Osady i szlamy z fosforanowania110108

 2,7200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 36,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Zużyte opony1601033702779246871014557ROBERT 

PYTLOWANY REDI 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1000Żelazo i stal170405
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 17,0400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806925966842620657GLOBAL - KROS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0980Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,5930Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111691758322DARCO Sp. z o.o.

 7,4730Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 3,8000Odpady proszków powlekających080201

 9,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4420Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 10,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7000Miedź, brąz, mosiądz170401

 289,6000Żelazo i stal170405
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809223988651364322NZOZ 

SANO-MEDICUS 

Ryszard Szoja

 1 645,9400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706058303742588652035069B.H.Z MODBUT 

Eojsciech Laskowski, 

Anna Laskowska

 805,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056514939557931491570RUD-DREW Sp. z o. o. 

Trzciana

 0,0100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6050Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313619968171693474Gabinet 

Stomatologiczny Edyta 

Skiba

 0,0100Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108G52.45.Z0157209781132485029Media Markt Polska 

Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa

 20,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2460Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2400  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0450Aluminium170402

 0,7100Żelazo i stal170405

 0,0550Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501016902664338131362972Zakład 

Budowlano-Remontowy 

Tomasz Szczęch

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900409828141029429Gabinet 

Stomatologiczny 

Strzelczyk

 1,2000Odpady metalowe020110180362309GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE 

GARDEN   Danuta 

Ignatowicz

 115,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805686958722369894NZOZ „CZAR-MED.” 

S.c. Hanna  i Piotr 

Dobródzcy

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090051480558170003214PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE BASARA S.C.

 0,0145Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4900Żelazo i stal170405
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 448,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058301854808650001830WITOLD HABUDA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"HABUDA"

 0,0996Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168304624888651119189Powiatowy Urząd 

Pracy

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6502311537921422952SSE "DENTIME" Marta 

Oronowicz

 1,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804398396841320574SALON 

KOSMETYCZNY 

BARBARA KOPACZ

 0,2800Opakowania z papieru i tektury1501014322507457151666427PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"ELTEX" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,6800Zużyte opony1601031802112208171848669"PIT STOP" Tomasz 

Jarosz

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101808195886842107606AUTO-NAPRAWA 

Grzegorz Józefczyk
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0610Tworzywa sztuczne160119

 114,6600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058300972738651001915ZAKŁAD STOLARSKI 

BENEDYKT SUDOŁ

 0,4700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906799168721394157Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Kielar -Słota

 0,0190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690110180USŁUGI 

TRANSPORTOWE  

Zbigniew Szeliga

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6902312228161052207Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Kuźniar

 0,6400Tworzywa sztuczne1702038313475428171917726PUH "Instalsieć" s.c.
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 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8300779688651157669Szkolony Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga Sęk-Ciba

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056906959678181512540Zakład 

Usługowo-Remontowy 

ELMIX S. Przywara, M. 

Feret Sp. J.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021802685337952161501MEBLOLAND 

Krzysztof Michalecki

 0,4050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051800985458131345979Ful-Autoserwis 

Euzebiusz Fularski

 0,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1330Filtry olejowe160107

 0,0340Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0530Płyny hamulcowe160113

 0,3170Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2650Metale żelazne160117

 0,0950Tworzywa sztuczne160119

 0,0380Inne niewymienione odpady160199

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800796026020037386NZOZ „DER-MED” 

Małgorzata 

Kalandyk-Bambuch 

Ryszard Budkowski 

s.c.

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802572399181667148Praktyka Lekarza 

Rodzinnego

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802357308132747929Gabinet 

Stomatologiczny 

Crystal - Dent lek. 

stom. Krzysztof 

Kaniuczak

 0,6500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.03.Z3700057986870005786UNIMARK Sp. z o. o.

 88,1800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 5,6600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902180108141130074Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Leszek 

Kwiecień

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183711652516842349982ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PUBLICZNYCH W 

KLIMKÓWCE
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 1,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.21.A8504905008720002971Miejska Komunikacja 

Samochodowa Spółka 

z o. o.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,1880Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4000Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,3900Tworzywa sztuczne160119

 0,0800Szkło160120

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4500Żelazo i stal170405

 43,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.22.Z0056704558650001994Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"GAB"
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 0,4500Odpady spawalnicze120113

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801372008132759192Gabinet Kosmetyczny 

"MAŁGOSIA" 

Małgorzata Słapińska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800885878721106773Gabinet Chirurgii 

Urazowo - 

Ortopedycznej lek. 

med. Bogdan Śmietana

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300780288051030710GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-A

NDROLOGICZNY

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041811464538181651856INCOGNITO TATTOO 

Mariusz Wójcik

 0,2880Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z3704443456871640438Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej
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 0,2870Roztwory utrwalaczy090104

 0,3540Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0350Inne niewymienione elementy160122

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0660Aluminium170402

 1,1400Żelazo i stal170405

 57,6530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 82,0780Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1480Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917630568132322555Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Monika 

Szar-Łukoszko
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 25,8400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056903801988131098009Firma Produkcyjno 

Handlowa MEB-POL 

Import-Eksport 

Grzegorz Laskowski

 0,0650Inne niewymienione odpady030199

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3710Metale żelazne160117691776337ELEKTRO - 

MECHANIKA - USŁUGI 

- HANDEL JAGODA 

JERZY

 0,0310Metale nieżelazne160118

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B6903349048131389161"AUTO-ZŁOM" 

Sebastian Mazur

 0,0510Zużyte opony160103

 0,0120Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 22,5220Metale żelazne160117

 0,0340Metale nieżelazne160118

 0,0490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021804510427951142252Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Krzysztof 

Winczewski

 4,4370Odpadowa tkanka zwierzęca0202026903939538141063840P.P.U.H. " ALBATROS 

"    Krzysztof  Prucnal

 6,2730Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380
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 0,1960Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 10,7090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7520Opakowania z drewna150103

 0,2690Opakowania z metali150104

 0,0059Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2750Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905768898141463545NZOZ Prywatna 

Praktyka Lekarzy s.c. 

M i R Stelmach

 0,9600Odpadowa masa roślinna0201036500716147950201099Zaklad Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego 

Zbigniew Piechota S. J.

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902208408131113996Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena Wilkosz-Zyś

 0,0119Metale nieżelazne1601181811316938191575507Auto-Naprawa, Pomoc 

Drogowa Piotr Szopa

 0,0494Aluminium170402

 1,6390Żelazo i stal170405
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 1,7340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501523537951020655"ANMED" Laboratorium 

Analiz Medycznych 

Wacław Danielak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700734696841777919GABINET 

KOSMETYCZNY 

Teresa Kosińska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800084477941630518Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Rafał Walczak

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811641557921817811Wojciech Ragan 

RAGMEX

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0080Inne niewymienione elementy160122
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806009097922263800"MEDICUS" SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0170Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050156681955262748966POLSKIE SIECI 

ELEKTROENERGETY

CZNE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 2,3010Inne niewymienione odpady130899

 0,1870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900820708190000302APTEKA Prywatna w 

Czudcu HNATÓW 

MARIA

 10,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DD20.10.A0040159036890001053Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

DANKROS Sp. z o.o.

 32,0000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 1,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,2380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140001846496841121857ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNY

CH NR 1 IM. JANA 

SZCZEPANIKA

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5100Żelazo i stal170405

 0,0440Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,1120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904268137921119751Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Paweł 

Kopkowicz

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103830157905Gabinet 

Stomatologiczny 

ORTOS Agnieszka 

Kwasek-Baranowska

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304107358641577275NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ESKULAP" JOLANTA 

ZIĘBA,BARBARA 

STAWIARZ,MARIA 

HETEL

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036505042087951298534GEDEON Laboratorium 

Protetyki 

Dentystycznej tech. 

Dent. Jacek Wajda

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131809281077952526440Miejski Dom Pomocy 

Społecznej w 

Przemyślu
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 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096501289307941070545Apteka Prywatna mgr 

farm. Magdalena 

Krasicka-Tytuła

 6,6590Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6500606807950204531Firma Produkcyjno 

Handlowa 

"BIESZCZADY" 

Żurowski Jan

 0,5900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033620559118151793066Katarzyna Lorenc" 

Zacisze Piękna "

 0,1170Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500712707951073195Tadeusz Heman Auto 

Serwis

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,8500Metale żelazne160117

 40,1550Odpadowa tkanka zwierzęca0202026500803237951574402Andrzej Pelc F.P.H.U. 

NA ZŁOTEJ Masarnia 

Sucha Wola
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 0,9500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3800Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809356337922288786VELOMED Sp.  z o. o

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033619231408141574569Aleksandra Urban 

URBAN 

STOMATOLOGIA

 4,8200Skratki190801E41.00.B3704585606871661363Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 25,0000  5.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180057641"ENER-VORA" 

ELŻBIETA 

SŁAWIŃSKA-KOPCZY

K

 1,1000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209000650614Urząd Miasta 

Rzeszowa

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1700Żelazo i stal170405

 0,6500Odpady tworzyw sztucznych0702133705106166871718258FIBRAX SANOK Sp. z 

o.o.

 136,3900Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 5,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6508845997951101282NZOZ "Al-Ma-Med" 

Prywatna Praktyka 

Lekarska

 9,0000Skratki1908011803814887922227129Gminny Zarząd 

Gospodarką 

Komunalną w 

Chłopicach

 9,5000Zawartość piaskowników190802

 52,4000  13.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0330Osady z klarowania wody190902
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 0,3600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303119448651038479Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Robert Białecki

 257,5200Popioły lotne ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 16

1001171806845798133649933KP-BET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806051728141054829Salon Kosmetyczny 

"AGNIESZKA" 

Agnieszka Fieluba

 0,9800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B6904682508161365449Zakład Mechaniczno 

Remontowy 

"CHEMREM-ORGANIK

A" Sp. z o.o.

 7,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 24,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 4,3130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 58,8000Żelazo i stal170405
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103650951723Prywatna Praktyka 

Lekarska Lek. Monika 

Hanasiewicz

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z3711570796842332852PPHU "BROSTA" Sp. 

z o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033709971626842248525NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MA-TER" 

PIELĘGNIARSKA 

OPIEKA DOMOWA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810307856020099246GABINET 

KOSMETYCZNY 

:AFRODYTA" 

ALEKSANDRA 

KĘDZIA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103181039438Michał Wojcieszko 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6907149898133154551Apteka GEMMA Ewa 

Bilska, Małgorzata 

Wróbel

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020006582256842088180Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Wisłoczku
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 8,8950Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0003086378171750893Szpital Powiatowy Im. 

Edmunda Biernackiego 

w Mielcu

 6,7570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Zużyte opony160103

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7810Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 151,5780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 25,8620Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,8280Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208691767462 ZIOMEK ZBIGNIEW, 

Mechanika Pojazdowa

 0,1250Aluminium170402

 1,2630Żelazo i stal170405

 0,0016Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008030358161523701SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 

IM. MIKOŁAJA 

KOPERNIKA W 

LEŻAJSKU
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 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690318199* PLAST MASTER 

Teresa i Ryszard Sudoł

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8990Żelazo i stal170405

 819,3600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058312265318141469803"TRAK - POL" - Paweł 

Kopeć

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501013711497376842324663PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO-BUDO

WLANE MAL-BUD 

G.G. MALINOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157557415272435938FALCK MEDYCYNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 100,7640Opakowania z papieru i tektury150101G51.32.Z3710233386852066300Firma Handlowa " 

DOMICELA" Sp. z o.o. 

Hurtownia Mięsa, 

Wędlin i Drobiu
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 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3670Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,1700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041806903735170346645Jednostka Wojskowa 

nr 4784

 0,1050Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 58,4781Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 0,5890Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 15,8450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,5000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 18,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3257Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0009Opakowania ze szkła150107

 4,5110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,0698Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte opony160103

 0,5900Filtry olejowe160107
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 12,8196Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 8,7010Metale żelazne160117

 0,1330Metale nieżelazne160118

 3,5795Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,6064Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9583Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0006Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2110Inne baterie i akumulatory160605

 1,7000Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 124,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0250Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 44,3868Drewno170201

 0,1875Szkło170202

 2,8671Tworzywa sztuczne170203

 0,3700Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 4,9106Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6315Aluminium170402

 176,4694Żelazo i stal170405

 0,0600Mieszaniny metali170407
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 0,2245Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1300Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5430Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1950Inne niewymienione odpady190199

 0,0023Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3427Papier i tektura200101

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180268800Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

PA-DENT Sylwia Patro

 0,0500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502G51.90.Z1801147648172011815ANKOL Sp. z o.o.

 0,0600Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9029Zużyte opony160103

 0,0950Metale nieżelazne160118

 0,0200Szkło160120

 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180254749AUTO-CENTER Nowak 

Bartłomiej

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3702958276851080309Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Cicha

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304337718671182624Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Dąbrowska

 0,7300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800196238133386959ORTOVITA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904417068171016006Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czy lek. med. Józef 

Klecha

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088505258078721208887Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Wojtek"
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3000Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,3530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802413108191195354AUTO - NAPRAWA - 

Strzała Jan

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,3300Żelazo i stal170405

 0,2210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711752106482216338Niepubliczny zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"AD-Med" w Tarnowcu

 0,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DK29.23.Z8503012321180002951Zakład Metalowy 

PILZNO
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 41,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1230Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3470Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1170Aluminium170402

 38,3100Żelazo i stal170405

 0,0400Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206806515355187952283902Cukiernia "Delicja" 

Zbigniew i Stanisława 

Szpik S.C.

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania ze szkła150107

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028300049308671014565PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805019308133447709NZOZ Ośrodek 

Rehabilitacji Ruchowej 

TUTMED Tutak Anna
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904324758151170253Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Kogut

 0,4800Odpady tworzyw sztucznych0702131804761028161677321"CASTRA" SP. Z O.O.

 1,1000Inne niewymienione odpady070299

 2,6800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3000Opakowania z metali150104

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 39,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016903128548171002613Przedsiębiorstwo 

Produkcji Materiałów 

Budowlanych Handel, 

Export-Import 

"CEKOBR" S.C.-  

Zygmunt Kozioł, 

Genowefa Bryk

 0,1000Popioły lotne z węgla100102

 334,0000Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 665,0000Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124
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 19,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166912320578141022278Firma budowlana 

„REMBISZ” Ryszard 

Rembisz

 3,8900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3800Drewno170201

 0,3200Tworzywa sztuczne170203

 2,9500Odpadowa papa170380

 0,5000Odpady tworzyw sztucznych0702133704399766851949115Tomasz Smoluchowski 

BIS CAR Serwis i 

Naprawy 

Powypadkowe

 0,0270Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809293546842635676Atelier urody & relaksu 

Monika Józefczyk

 0,0360Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603850467292Serwis Pomp i 

Wtryskiwaczy 

"Bugaj"s.c.

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802563467952428364KASA CHORYCH Sp. 

z o.o. Przychodnia 

Rodzinna Nr 1

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133702726316851078293Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Jendro

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3703503256841360792Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Guziec

 0,1170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808651288171249928FHU "Auto-Max" 

Grzegorz Spyra

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160007565608650004231Cech Rzemieślników i 

Przedsiębiorców

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810469877952334634GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. TOMASZ 

DZIMIRA

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506L75.12.Z6502236107921542254Powiatowa Stacja 

Sanitarno - 

Epidemiologiczna
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 0,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I63.23.A1802881805170240616Port Lotniczy 

"Rzeszów-Jasionka" 

Sp. z o.o.

 0,9060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6990Zużyte opony160103

 0,2780Filtry olejowe160107

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,4400Mieszaniny metali170407

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704469308191154450NZOZ PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA 

"DERM MEDICA" 

DANUTA 

RUTKOWSKA

 90,1790Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.53.Z0000346488130268159ZELMER S.A.

 6,0420Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 14,2000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 4,1200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 560,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 37,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 142,5900Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania z metali150104

 51,2250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4200Opakowania ze szkła150107

 4,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,7720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 120,1360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,3100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 32,6200Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,5450Aluminium170402

 38,0200Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806374567941096088Usługi Stolarskie 

Michal Paluch
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160001898948651370328Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawcz

y

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,2000Papier i tektura200101

 1,4000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902729948131504389NZOZ "PRODENT" lek. 

stom. Marzena 

Jastrzębska

 0,4300Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307030616099508621641082FRESH BLUE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026501807577931058732BOGUSŁAW CIOCH 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101180330054AUTO BLUE 

A.MULAK, 

J.TABACZEK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301938938651060740Specjalistyczny 

Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny 

lek.med. Urszula 

Drabik-Wojnarowska 

specjalista 

ginekolog-położnik

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023619338648191613188MOBILNA MYJNIA 

PAROWA DAMIAN 

BEŁKO MOBILPAR

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500677188721062656GABINET 

OKULISTYCZNY 

BARBARA 

BROŻYNA-ŻYŁKA

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501018304610468171815888MILENIUM Anna 

Ziułkowska, Albert 

Ziułkowski Sp.J.

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704420856842127632SAMODZIELNY 

PUBLICZNY GMINNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

RYMANOWIE

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160009026718651499105Poradnia 

Psychologiczno-Pedag

ogiczna

288



 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502117717931077439PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

DRYBLAK

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904433618131772569Gabinet 

Stomatologiczny 

Halina Bakowska

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803795708171369880Środowiskowa 

Higienistka Szkolna 

Danuta Kurmaniak

 0,0200Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305026510305637941011985Stacja Paliw Edward 

Rykała

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704882886851466316PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IWONA 

SADZIKOWSKA

 0,8300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110F45.50.Z6901512798150005121Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo 

Handlowe "ANKOP"

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

289



 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Filtry olejowe160107

 5,0000Metale żelazne160117

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300975928651028848Prywatna Praktyka 

Lekarsko-Stomatologic

zna

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906448178721358167Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Pustków - Osiedle"

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216L75.13.Z6905878648132965187Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Rzeszowa

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166900937778130001284PONTI Biuro Usług 

Inżynierskich

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304676008171076735Gabinet Kosmetyczny 

"Glamour" Aneta Drwal
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 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086501330907921019535Krzysztof Królik K&K 

ELEKTRO 

AUTOELEKTROMECH

ANIKA

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804363158171246887Studio Kosmetyczne 

"Pati"

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303990708671304033Prywatny Gabinet 

Stomoatologiczny 

Joanna Iwińska-Motyl

 0,3020Inne niewymienione odpady0702994907711207370002420P.H.U. "LOKOMOTIV" 

BRONISŁAW PLATA

 1,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3080Inne niewymienione odpady160199

 0,1200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206180875530Firma Usługowo - 

Handlowa Michał Płoch

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302547108671024552Gabinet 

Stomatologiczny 

Witold Świergul

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140163170495252175977SUPER-PHARM 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0570Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915475208131087448Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy dr n. med. 

Tomasz Kluz

 0,0100Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409180224777FU "Git-Car" Andrzej 

Barycza

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.52.Z6915343968181536954 ZM SERVICE  SP Z 

O.O.

 5,0000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 1,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Tworzywa sztuczne160119

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Aluminium170402

 99,4600Żelazo i stal170405

 0,0100Mieszaniny metali170407
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 0,5200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901765698191017397GABINET 

KOSMETYCZNY 

BEAUTY&GO 

DANUTA WANAT

 3,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056917420908181466320Produkcja Wyrobów 

Tartacznych Grzegorz 

Przydział

 4,4180Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011803879828191630471NORTER MAREK 

MIKUSZEWSKI 

WOJCIECH OZGA 

SPÓŁKA JAWNA

 2,9200Opakowania z papieru i tektury1501010003821608190002347GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

STRZYŻÓW

 30,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Aluminium170402

 0,5100Żelazo i stal170405

 0,0350Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5000Urządzenia zawierające freony200123

 0,0160Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,3510Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,0000Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102691539040FOTO EXPRES-Komis 

w RzeszowieKatarzyna 

Pietrukaniec
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 0,2300Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0090Papier i tektura191201

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809949897921762412Med-Hip Beata Cieras

 0,8590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1802200068672052993Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Wojtal

 284,9600Żelazo i stal170405G51.57.Z6904906568171248975Skup Surowców 

Wtórnych  Władysław 

Pazdro

 120,0600Metale żelazne191202

 38,4000Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z8312290388171891240Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "KABANOS" 

Sp. z o.o.

 194,0100Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 158,5000  9.51Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 121,0100Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,3100Inne niewymienione odpady020299

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0900Aluminium170402

 15,0000Żelazo i stal170405
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 0,0700Metale żelazne1601173711761776842365461NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ VIVA 

SP. Z O. O.

 0,6250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z1801620078172027578Magellan Aerospace 

(Polska) Sp. z o.o.

 0,4460Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0500Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 2,0700Kwasy trawiące110105

 2,0210Alkalia trawiące110107

 0,5100Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,7570Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 1,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 294,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 64,5050Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0780Zużyte woski i tłuszcze120112

 1,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Inne niewymienione odpady120199

 0,1680Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,4000Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,1120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Szkło170202

 0,0510Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,1000Aluminium170402

 110,2000Żelazo i stal170405

 1,9900Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 28,6940  7.78Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6906792018131154191Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Stomatologicznyprzy 

lek. stom. Małgorzata 

Woszczek-Kopkowicz
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701684606871430008Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Apolonia 

Koncewicz Robel

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806147977952508732NZOZ "NEURO-MED" 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900688748131075563Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Bernadetta wiercioch - 

Klin

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208361747624"MEGAMOT" PIOTR 

MIKUŁA

 0,0870Filtry olejowe160107

 3,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102691532144Małopolskie Centrum 

Biotechniki Sp. z o.o.

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 28,0000Żużle odlewnicze100903G51.57.Z1802726708652476460Firma Metalec Magaj & 

Szymański s.c

 26,0000Zgary i żużle odlewnicze101003
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 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101802345348133503276 PADOMED II S.C 

(wcześniej NZOZ 

PADOMED)

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1600Opakowania z papieru i tektury1501016905364537951992364INFORES Sp. z o. o.

 0,3120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900156598171031951Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Krystyna 

Pastuszenko-Zatońska

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803617066842381448PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

SZMIDT-WOJTOWICZ 

ANNA

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110180234528CAR-POL Ziółkowski 

Paweł

 0,0048Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181801548068652442834RIN-PLAST RYPIŃSKI 

I NOWALIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA
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 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803613407921026297Dorota Lalak, 

„Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo- 

Rodzinnej"

 57,8450Opakowania z papieru i tektury1501010010241108160001656"PSS "SPOŁEM" 

LEŻAJSK

 11,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0115Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 9,8000Opakowania z papieru i tektury150101180168487Purcell Systems 

International ab Sp. 

zo.o.

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Opakowania z drewna150103

 0,1390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2000Aluminium170402

 1,9000Żelazo i stal170405
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 0,1730Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161469452105272703675EMITEL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6750Żelazo i stal170405

 0,0450Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,9250Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM35.30.A6905737968171720432POLSKIE ZAKŁADY 

LOTNICZE SP. Z O.O.

 82,4530Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 1,3310Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 1,1160Inne niewymienione odpady070299

 2,4350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,3480Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0300Roztwory utrwalaczy090104

 103,1600Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 21,8490  13.12Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 39,7000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 34,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 70,9750Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,3020Inne odpady110302

 2,9570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 13,9060Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 53,2070Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 9,2740Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1090Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0720Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,1720Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0630Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3700Inne niewymienione odpady120199

 51,4540  0.18Wodne ciecze myjące120301

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,1790Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 19,2070Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,3900Opakowania z drewna150103

 0,0660Opakowania wielomateriałowe150105

 10,5140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,7260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0640Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1250Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0650Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8730Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 18,8500  13.67Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690106557MECHANIKA 

POJAZDOWA 

WOŹNIAK TADEUSZ

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,8300Metale żelazne160117

 0,0530Metale nieżelazne160118

 208,0000Inne niewymienione odpady0303991225991466751477208EURO-ABM Sp.  z o. 

o.

 57,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 1 637,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 379,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8000Opakowania z metali150104
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 57,6500Opakowania wielomateriałowe150105

 6,0000Opakowania ze szkła150107

 1,0000Zużyte opony160103

 21,0000Tworzywa sztuczne170203

 4,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,1000Aluminium170402

 60,3000Żelazo i stal170405

 252,7000Papier i tektura191201

 25,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 10,7000Opakowania z papieru i tektury150101690462594Hurtownia Aptekarz 

Sp. z o. o

 3,3050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,3650Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 9,9010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083711521886842319490FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "LORENC" Rafał 

Lorenc

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 53,6000Zużyte opony160103

 2,4000Filtry olejowe160107

 0,4000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5430Płyny hamulcowe160113

 2,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 1 465,0000Metale żelazne160117

 58,8000Metale nieżelazne160118

 52,4000Tworzywa sztuczne160119

 22,4000Szkło160120

 6,5000Inne niewymienione elementy160122

 0,2000Inne niewymienione odpady160199

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,4940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2030Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807096417952193719FHU "SROKSERW" 

Mechanika Pojazdowa

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0360Filtry olejowe160107

 0,0470Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Szkło160120

 1,1400Żelazo i stal170405
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C8303999108651270667Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500750958721377584Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

lek.med. Stanisław 

Mazur

 21,9800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DM34.30.A1800903608172004695"METALPOL" Sp. z o. 

o.

 0,1700Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6903141788131286685Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Bohdan Ferenc

 26,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A3704935916891161439Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "SAN-UST" 

Sp. z o.o.

 19,5000Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501354617921400459Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Izabela Żołyniak
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515399247941166541Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Ś¦rodowiskowo-Rodzin

nej Halina Bawor

 4,5000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A6903987848141062734Z-d Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego 

"ORZECH"Sp. z o.o.

 7,2000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 29,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 14,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,2000Żelazo i stal170405

 4,4000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 117,4000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807881036861095732MKmedyk Marta 

Kopeć
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703363256871157050Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Edyta Nester

 2,7500Odpady tworzyw sztucznych0702136902933418151002691P.P.HPU.  PROCHEM 

Piotr Bazan

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904428128171035452Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Halina Biernacka

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6902542238131286656Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy Lila Ferenc

 11,7030Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DG24.16.Z6915301228161528555 Zakład Chemiczny 

"Silikony Polskie" Sp. 

z o.o

 12,4390Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,0090Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,7070Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 0,7810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,8210Opakowania z papieru i tektury150101

 9,2850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2740Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7260Tworzywa sztuczne170203

 7,0600Żelazo i stal170405

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3703375376871009214Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska J. 

Gierad-Pietrzkiewicz

 0,0300Odpady zawierające rtęć0604046915600408133238822Uniwersytet 

Rzeszowski

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,4210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5010Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096903212968191017612PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK.WET. JANUSZ 

BORYSŁAWSKI

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800765498651054337Bogusław Pawlina 

PPHU "abo STYL"

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514187877952195517Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

LUXMED

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501111806974877941247363Koralowa Planeta Ewa 

Mac

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 70,7400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800971106871838293BESCO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 244,6300Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Aluminium170402

 1,5580Żelazo i stal170405

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026915608098151607520Gabinet Weterynaryjny 

CENTRUM lek.wet. 

Rafał Magoń

 37,3000Opakowania ze szkła1501073565517216762217020PLASTIC WORX 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 115,1790Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704854276841170040GABINET 

DENTYSTYCZNY 

CHMIELOWSKA 

KRYSTYNA

311



 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086903308178161001279POL-TRANS PAWEŁ I 

WOJCIECH 

MICHALEWSKI

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056903028388151000628TRANSPETROL-Szpyt

ma Spólka Jawna

 3,5050Zużyte opony160103

 0,6300Filtry olejowe160107

 4,4650Metale żelazne160117

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 38,7670Opakowania z papieru i tektury150101180929348FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNA 

"OPAKOWANIA" S.C. 

JAROSŁAW DURAK, 

MIECZYSŁAW BINKO

 0,0119Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131803627987941771377Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w 

Sieteszy

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058505172398681045946STANISŁAW 

SZYDŁOWSKI "STAN - 

TAR"

 0,0170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0330Aluminium170402

 3,3930Żelazo i stal170405

 0,6560Odpady tworzyw sztucznych0702134303547207160017869Przedsiębiorstwo 

Pomiarów i Automatyki 

"PIA-ZAP" Sp. z o. o.

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1650Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1790Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0760Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 1,0190Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0100Aluminium170402

 1,3450Żelazo i stal170405

 0,3080Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099328361748971676595BRL CENTER - 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800882455170124324F.H.U. Predo 

Agnieszka Szałęga

 0,6190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021805719938191546049Marcin Urzędowski 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"PIRANIA"

 0,1020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096902072588150001749PUNKT APTECZNY 

BARDIAN EWA

 0,1220Opakowania z papieru i tektury1501016500718967951066806Handel-Transport-Usług

i Ryszard Drymajło

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313032208171899158NZOZ "BIELMED" 

Lucjan Bielatowicz, 

Małgorzta 

Kamińska-Bielatowicz i 

Roman Szpala Spółka 

Partnerska Lekarzy

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800084537951729744Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Spółka Cywilna Lek. 

Stom. Barbara 

Pilch-Bardon Lek. 

Stom.  Artur Bardon
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003066677931400573Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Lubaczowie

 0,3540Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 18,3770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 72,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514902767941639270NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

A-W-MED Sp.  z o.o.

 4,6200Opakowania z papieru i tektury150101DN36.15.Z1801945408141622593PHU S.C. "ALKA" 

Altamer Czesław, 

Kapusta Stanisław

 1,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313788158171969278RE-MED s.c. Renata 

Nesteruk, Maria Golec

 4,8200Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z6901369958130020040FIRMA HANDLOWA 

"ABI" M.RZEŹNIK &A. 

RZEŹNIK

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056514479267921585430Krzysztof Mazepa 

Handel i Usługi

 0,0670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 1,7390Aluminium170402

 8,3800Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509501497951172224Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Zachajusz -Doroszuk

 0,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809377806852325121AUTO MARLON 

SERWIS R.Balwierz, 

Wojciech Dobosz S.C.
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 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2420Filtry olejowe160107

 0,9000Metale żelazne160117

 1,0500Metale nieżelazne160118

 0,0800Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090056991638720006437Apteka "Panaceum" E. 

Rozmysłowska J. 

Szczurek Sp.j.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030040194916841036100SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

PIOTR WAJDA

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093702620296841006234APTEKA PRYWATNA 

JOLANTA DZIURA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809520578161020058BOŻENA 

MARCINOWSKA 

SALON FRYZJERSKI 

BENA

 0,3880Aluminium1704021809620158172173765Regmex-Plus s.c.
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 1,2980Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700712986841051430Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

ANNA Przydział- 

Słowik

 215,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801808322357941818972GRAN-TECH Sp. z o. 

o. Sp. K.

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,0850Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 13,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 24,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Żelazo i stal170405

 214,4000Odpady żelaza i stali191001

 497,1000Metale żelazne191202
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 404,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 74,4000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915490098161204290VENA MED ZBIGNIEW 

GRABARZ

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810435818652418899CENTRUM 

STOMATOLOGII 

DENTES PATRYCJA 

BANDASIEWICZ

 0,1450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811613237941679772RAD-CAR Radosław 

Jarosz

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312185508171879405NZOZ Przychodnia 

Kompleksowej 

Rehabilitacji  ,,ATLAS" 

Sp. z o.o.

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806342168151711252Piotr Babiarz "Auto 

Haus"

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0640Aluminium170402

 0,4100Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810270918141632568ATELIER BEAUTY 

Salon Kosmetyczny 

Patrycja Magda

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021801463799491557572Gabinet Weterynaryjny 

FILEMON

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903811708131303260Gabinet Kosmetyczny 

Renata Miklaszewska
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 19,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105360805756GLOBINIT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,3600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808873198191663418PODKARPACKIE 

CENTRUM LECZENIA 

CHORÓB NACZYŃ 

SPÓŁKA z o.o.

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033614410907952405788Lubomyra Greśko 

Gabinet 

Stomatologiczny Dent 

Lux

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056508854697941214576Usługi Stolarsko - 

Tapicerskie 

SPRZEDAŻ 

WYROBÓW Józef 

Wilk
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303102648651705183Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny B. 

Braszak, A. Garbacz 

s.c.

 1,1450Zużyte opony1601031804308157921993399Firma 

Uslugowo-Transportow

a Artur Hirny

 0,4140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704496966842147563SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GMINNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA W 

IWONICZU ZDROJU

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303090778671350174SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

LARYNGOLOGII - 

LEK. MED. RENATA 

KLIMEK-KURZYŃSKA

 2,9000Skratki1908016904102558141417350 ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH w 

Cmolasie

 4,6000Zawartość piaskowników190802

 73,4000  55.05Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,9500Opakowania z papieru i tektury1501010149045355262297860SAINT-GOBAIN 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte opony160103
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 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Żelazo i stal170405

 5,7700Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801176905879538181471114Wytwórnia Filtrów 

"PZL-Sędziszów" S.A. 

Sędziszów Młp.

 90,1030Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 10,0000Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 9,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 25,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 237,1800Żelazo i stal170405

 2,3990Mieszaniny metali170407

 24,4800Papier i tektura191201

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704591408191129417PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI BEATA 

RUDNICKA-CYBART
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804509768651723301Ewa Wawruszko 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A6502284297920003147Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Jarosławiu Sp. z o.o.

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 18,0510Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,7240Żelazo i stal170405

 31,4400Skratki190801
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 19,6200Zawartość piaskowników190802

 1 620,7000  488.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 21,9000  16.00Osady z klarowania wody190902

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704351976841297220PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

DOROTA GOLOWSKA

 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313578888171935629Gabinet 

Stomatologiczny 

AMBER s.c. lek. stom. 

Paweł Bednarz chirurg 

stomatolog

 0,0620Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086907167878181427780AUTO-SERWIS 

Grzegorz Wozowicz

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Filtry olejowe160107

 11,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023646967617952537283Firma Handlowo - 

Usługowa GLOBAL 

RECYKLING Marcin 

Litwin i Łukasz Gawlik 

S.C.

 2,4000Skratki1908016905821345170121981Gmina Sokołów 

Malopolski

 15,0000Zawartość piaskowników190802

 480,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905836718141280744PIEKUTA JANUSZ 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PROMED

 0,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.12.Z0005647547950200941Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 2,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z3700136396850005234Zakłady Mięsne Nowy 

Żmigród Sp.J. Bal, 

Gajda, Winiarski

 0,0189Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800363208171766658Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Jolanta Rolek

 10,3500Żelazo i stal170405O90.02.Z8503842708731014995TRANS-FORMERS 

KARPATIA Sp. z o.o.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028302823618671116679ARTUR SĄCZAWA 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"AS"

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500436937951107534Andrzej Duplaga 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711615956871785527"NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-DIAGN

OSTYKI MEDYCZNEJ" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501597057921047744Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Janina Dańczak - 

Balicka

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033204527055170027986Stomatologia Beata 

Tymszan

 1,4800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116905526998181414926FIRMA P.U.H. 

STOLER Marcin Dydo

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088304499218671039430AUTO-JADACH 

ANDRZEJ JADACH

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709
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 0,9000Żelazo i stal170405

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093605582529182163510PREMIUM-LEK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 426,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056500967037950011967Zakład Produkcyjno - 

Usługowy "SOWA" 

S.C.

 0,0039Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109

 0,0033Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,3700Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610013711047696871049372Małek Krzysztof Best 

Foto Studio

 0,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126917939408133369872Zakład Optyczny 

"LENS OPTIC 

Grzegorz Szczęch

 0,6000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 2,2000Inne niewymienione odpady120199

 5,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711840536871222273Lekarski Gabinet 

Stomatologiczny 

Wiktor Bogaczewicz

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005074208130269319Bank Spółdzielczy w 

Rzeszowie

 1,2000Żelazo i stal1704058304300348711161983FUPH 

"ECO-TECHMET" 

Wiesław Krawiec

 30,8400Opakowania z papieru i tektury150101302718608 N8 MARKET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ
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 2,2640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136500079067950006541Hurtownia ANMA 

Tomasz Wikiera

 5,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201216903950248151059030Zakład Usługowy 

PIASKOWANIE Jan 

Bem

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Odpady tworzyw sztucznych070213181067305 STEFPOL STEFAN 

PIKOR

 0,1760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691791390PRYWATNY GABINET 

ORTOPEDYCZNY 

LEK. MED. WALERY 

SIENKIEL

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906817588131400796Prywatna Praktyka 

Lekarska  lek. med. 

Radosława Jakóbiec 

specjalista pediatra

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301574378671383446PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALICJA MARSZALIK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807722958161175341GABINET 

KOSMETYCZNY 

"SEKRET URODY" - 

Aneta Czerwonka

 1,2750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808545216020014391AUTO - MECHANIKA 

Tomasz Szempruch

 0,0300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0790Aluminium170402

 1,8640Żelazo i stal170405

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090040143936880041720APTEKA MGR 

GRAŻYNA STĘPIEŃ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303096868671010886Poradnia 

Stomatologiczna Jan 

Czajewski

 0,0160Inne niewymienione odpady1008992765835889542299879"MONTAN STAL" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 409,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6650Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8640Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808969796881195394Rafał Juryś MOTO 

SERV

 0,0080Opakowania z metali150104
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 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Filtry olejowe160107

 0,0150Metale nieżelazne160118

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0150Żelazo i stal170405

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081803932967941679329IMPRESJA Rafał 

Jaśkowiec

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500910837951109177Bartkiewicz Krystyna - 

Gabinet 

Laryngologiczny

 0,3000Zużyte opony1601036501727177951067065Centrum Diagnostyki 

Samochodowej mgr 

inż. Janusz Gorgowicz

 0,5000Ołów170403

 0,5000Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811044086851660780AARON NATURA 

Łukasz Berkowicz

 4,4700Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801131807022318721851790PROEKO Beata Kozik

 0,2410Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,3640Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4380Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,3460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1090Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161800607788651488001Agnieszka 

Kot-Bielecka Finanse i 

Ksiegowość "ABAK"
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 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803338008172079084FHU "Auto-Wimar" s.c. 

Marek Lolo, Wiktor 

Lolo

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1900Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Aluminium170402

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810501677532267664Marlena 

Cholewa-Okońska 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809551278721905965Zakład Kasacji 

Pojazdów 

"AUTO-ZŁOM"

 0,9820Zużyte opony160103

 12,2630Metale żelazne160117

 0,8350Metale nieżelazne160118

 1,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,5160Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803851677941774430Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

"AMADENT"

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.B3703728586840000904Jedlickie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp z 

o.o

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,1000Skratki190801

 608,0000  353.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,3400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 28,0500Odpady ulegające biodegradacji200201

 11,7800Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503249318721026100Prywatna Przychodnia 

Lekarska lek. med. 

Ryszard Pazdan

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500491417951386273Alicja Kornecka 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916939015170029287 Zuzanna Nowakiewicz 

Sp.P. Lekarzy (NZOZ 

Novez)

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301206128651047219Stec Małgorzata 

PRYWATNY GABINET 

OKULISTYCZNY - lek. 

specj. chorób oczu

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807558598151134783Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Teresa 

Chmiel

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802407768141565783Auto Expert PAWEŁ 

KOBYLARZ

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103701802486841740508 Dudek Sławomir 

Mechanika Pojazdowa

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0160Metale żelazne160117

 0,1650Tworzywa sztuczne160119

 0,0240Szkło160120
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 55,0400Opakowania z papieru i tektury150101021864684IMPEL MARKET 

"COMPANY" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,7560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 206,1700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z8303132748651026418ZAKŁAD DRZEWNY 

"JAWOR" STANISŁAW 

NAGIER

 1,8000Inne niewymienione odpady030199

 0,1200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 2,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2900Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300800318651039622Gabinet 

Stomatologiczny i 

Pracownia Protetyczna 

Andrzej Szoja
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515401987951724132Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Cielecka-Huk

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8500776978721163067Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Zielonko

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500441557951009406Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Rodzinny. Pielęgniarka 

Środowiskowa 

Rodzinna Genowefa 

Bogucka

 0,0070Opakowania z papieru i tektury1501011801612788651085384F.H.U. SANPIL 

JANUSZ DUDZIC

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0460Metale żelazne160117

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A3704136306890001685AUTO - NAPRAWA 

s.c. Firma Usługowo - 

Handlowa 

Jerzy&Ryszard Gąbka
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 1,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0650Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1670Filtry olejowe160107

 0,0380Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 3,8000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z6500203157920001332Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego SZAREK

 0,4000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0350Mieszaniny metali170407

 1,7900Skratki190801O90.02.Z6514380117952231265Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 0,4200Zawartość piaskowników190802

 58,4000  30.75Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 7,7000Zużyte opony1601031800485607951901628Serwis Opon Grzegorz 

Błaszczyszyn

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804107298131091510Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Rumińska

 0,5240Opakowania z tworzyw sztucznych1501020109722675261025183GEIS PL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ - ET LOGISTIK

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133702726486851078301Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Grzegorz Jendro

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313120298671109604"DENTAMED"-PRYWA

TNE GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

STANISŁAW BERNAD

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917968258151044933Grażyna Waro 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 3,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208950363684TRANS-BOS Sp. z o. 

o.
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 42,9950Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,2600Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208370262680FUH AUTO-SERWICE 

Janusz Orliński

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2700Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4200Metale żelazne160117

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Żelazo i stal170405

 2,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B8303876868652063976P.U.H. "POLSERWIS" 

Sp. z o.o.

 0,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

340



 0,8920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4440Zużyte opony160103

 0,5430Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0051Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0003125738671881486Wojewódzki Szpital im. 

Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w 

Tarnobrzegu

 0,3900Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,7750Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 67,3840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,9080Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8502974538721273241Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski dr 

naukmed. Andrzej 

Wrona

 23,6450Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513DG24.42.Z6901358958130140525SANOFI - AVENTIS 

Sp. z o.o.

 17,9000Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 3,2160Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,1000Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 0,4000  0.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612

 9,9000Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 105,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 66,3000Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,8000Opakowania ze szkła150107

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 28,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,3470Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1290Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,0240Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058302131308651002375Firma Usługowo - 

Handlowa "MAXAM" 

Paweł BAZAN
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 23,3430Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z8313765788171964536"DM STAMET" S.C. 

Dorota Król, Marta 

Rusin

 11,5930Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 3,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3950Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z6900288408132892063ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8000Żelazo i stal170405

 59,6330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0740Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903588108131799031Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Barbara Dziuba

 0,3200Odpady tworzyw sztucznych0702131800039068132006216RESWINID MARTA 

MICAŁ

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205691565132AUTO-R Rafał Biskup

 0,0560Tworzywa sztuczne160119

 0,0570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1180Metale200140

 0,1700Opakowania z papieru i tektury1501011800526617952357090Budownictwo Naftowo 

Gazownicze 

NAFTOMONTAŻ 

Przemyśl Sp. z o. o.

 3,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Szkło170202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138500693218721376113Jacek Fidziński NZOZ 

"RODZINA"

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 13,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803850106840013344TAJAK JERZY 

CONSTIMBER
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 0,0151Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903278388141055579Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny  Jerzy 

Szadkowski

 0,0520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500245897951043521Blacharstwo, 

Elektromechanika 

Pojazdowa IRENEUSZ 

OSIEWICZ

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0200Aluminium170402

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0130Metale nieżelazne1601183705163696842162692AUTO-SERWIS 

Elizeusz Szyszka

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,0152Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098300070638650015016Apteka Prywatna F & 

M Nachtman Spółka 

Cywilna

 0,3960Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121801217588131816798PRODUKCJA SZKŁA 

LABORATORYJNEGO 

I OZDOBNEGO 

MARIUSZ 

BERŁOWSKI

 0,1590Baterie i akumulatory ołowiowe1606016500509777940003541Firma Handlowo - 

Usługowa "AUTO - 

FORM" Urszula Jagieła
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370365539Gabinet 

Stomatologiczny 

Ludwika Nidermaier

 0,3450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810048718133679816GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA I DARIUSZ 

PALIGA S.C.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202690487921GABINET 

WETERYNARYJNY - 

ANNA ROGOWSKA

 11,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011803204308672168968ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

SPÓŁKA CYWILNA 

JAN DRYKA , JACEK 

WILK

 36,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0140Metale nieżelazne1601181804109077951206414MIKE Usługi 

Mechaniczne Maria 

Opałka

 0,0120Aluminium170402

 0,0160Ołów170403

 0,2200Żelazo i stal170405

 0,0029Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041809959486842494951"Iwo-Tap" Tapicerstwo. 

Naprawy bież±ce 

pojazdów. Transport 

inż. Bartłomiej Szuber
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 0,0120Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0250Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0024Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0055Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0009Odpady spawalnicze120113

 0,0092Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,0143Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0004Filtry olejowe160107

 0,1600Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500464447951216625Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Stom. Małgorzata 

Majewska

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109005132309Apteka "Pod zegarem" 

D. Kontek

 0,2800Tworzywa sztuczne1702036901311308180001872Usługowy Zakład 

Stolarski Marek 

Rabacha

348



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900257298171106525Prywatny Gabinet 

Pediatryczny Kopeć 

Grażyna; NZOZ s.c. 

"ZLEP-MED" im. dr 

Juliana Maja

 1,0000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101096903384708132844012Zakład 

Rolniczo-Przemysłowy 

s.c.

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,8500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058313554708672039001"MWT-INVEST" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201051801057888172008397NOVEL-TECH 

D.KRĘPA,B.STRYCHA

RZ SPÓŁKA CYWILNA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166900076548132929949Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312072558651437110Laboratorium 

Analityczne "PROBE" 

dr n.chem Ilona 

Bednarska
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 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109N85.14.F6515038897941647097F.H.U.P. Bernadeta 

Urban APTEKA 

Jawornik Polski 215

 0,0440Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092435332546342827533PLUSPHARMA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611897567922291707Centrum Medyczne 

Sp.  z o. o.

 4,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056917516048161568603BRZOST Spółka z o.o.

 0,1470Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 39,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,1700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 32,5000  1.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704051446841265970Gabinet 

Stomatologiczny 

Elzbieta Obara-Golec

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501018500710808721004162Brytania School of 

English Bożena Kula

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904381768131051338Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Borucka

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807569368722386059Salon Urody "Natalia"

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101N85.12.Z3704445816851950176Samodzielny Publiczny 

Miejsko - Gminny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jaśle

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,7000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 877,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.20.Z0051432768130139031Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowo - Usługowe 

"DREWNOTECH" 

Hentyk Flis

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903835938132162525"GABINET 

WETERYNARYJNY" 

LEK.WET. JUSTYNA 

WOJTYNA-STAWARZ

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700121726861415243DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916750858133273296NZOZ BUD-MED sp.p.

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810302886871389292Auto Serwis Bogusław 

Krawczyk

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2300Metale żelazne160117

 23,9200Żelazo i stal1704051801925708172035224EKO-MASA Sp. z o.o.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301203168651016590Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043710168586841435998INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

URSZULA 

PASTERKIEWICZ
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800795136871800184Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Wojnar

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906763618151037548Usługi  w zakresie 

pieleniarstwa 

środowiskowo-rodzinne

go Halina Szylar

 0,2680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088500860648721171411Mechanika Pojazdowa 

SERVICE AC

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800706478651348346Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Elżbieta Kołodziej

 0,6000Skratki1908016515431567952303243Gminny Zakład Usług 

Wodnych w Fredropolu

 574,2000  62.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 226,0000  3.40Inne niewymienione odpady190899
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801905707941699295Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Marcin 

Cyburt

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806587837311361991lek.med. Joanna 

Stefańska

 0,2700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z6905764128141068889NZOZ "ESS-MED"

 0,3300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0002917478140002902Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej 

Sanatorium im Jana 

Pawła II w Górnie

 15,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,2140Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,4000Skratki190801

 0,6000Zawartość piaskowników190802

 0,4000  0.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 17,7460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018312057308652231787"POLTRA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,2790Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2670Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 65,6100Opakowania z papieru i tektury1501016515002827951532361KAZAR FOOTWEAR 

Sp. z o. o.

 1,1790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,6220Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464873006871886702Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Mateusz Stach
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303185388671052519PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI- LEK.MED. 

JUDA EWA 

-SPECJALISTA 

GINEKOLOG-POŁOŻNI

K

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031231616306842407136JOANNA 

TASZAKOWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810391488172130425Podostrefa Katarzyna 

Kłosińska

 0,0350Opakowania z papieru i tektury1501011800574348652201941"WOŚ" Zakład 

Ślusarsko-Kowalski 

Szczepan

 0,0070Opakowania z metali150104

 1,2160Żelazo i stal170405

 0,0190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081800257537941615329FHU AUTO MOTO 

Bury Mirosław

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Żelazo i stal170405

 111,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011808833628133674279RBC BEARINGS 

POLSKA Sp. z o.o.

 14,4300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,7530Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,2410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Aluminium1704023700401686840017974"TEJA-J" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE JANUSZ 

BOCHENEK

 4,8500Żelazo i stal170405

 56,6300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.B3700143506870006082STOMET Sp. z o.o.

 372,4600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 37,1290Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,4420Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 20,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,2400Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 2,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 22,5100Żelazo i stal170405

 1,3500Odpady wielkogabarytowe200307

 0,2770Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016905563036842042947Zakład Piekarstwa 

Trwałego Maciej 

Szmyd

 3,3180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8200Opakowania z drewna150103

 0,0002Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508868077920009569Stanowska Barbara - 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ANALITYK" - 

Laboratorium 

Diagnostyczne

 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904442488171104294Usługi 

Stomatologiczne 

Grażyna Jemioło

 3,5510Opakowania z papieru i tektury1501010120264215260204110DPD POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704747316881103423Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

lek.med. Monika 

Gaszczyk

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508980067951167252Praktyka Pielęgniarska 

Danuta Pytel
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809147087922019514Joanna 

Pawełek-Kustosz 

Prywatny 

Sepcjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800727648651299493Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Józefa 

Lewicka

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701400366851076101Barbara Furtek Gabinet 

Odchudzający i 

Kosmetyczny

 1,3750Opakowania z papieru i tektury1501010051498248180001180Sklep Wielobranżowy 

Kępka Tomasz

 0,2210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205691675659F.H.U. GLADIUS 

GRZEGORZ WIDAK

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Zużyte opony160103

 0,3000Metale żelazne160117

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Aluminium170402
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 0,0005Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801181810123276861537377FPUH BLATPLUS 

KATARZYNA 

STEC-WÓJCIK

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901769548191008412NZOZ Przychodnia 

Zdrowia Frysztak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031100710067121402480SPECJALISTYCZNY 

PRYWATNY GABINET 

UROLOGICZNY DR 

MED.JACEK 

TERESZKIEWICZ

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704532786871129148NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

GABINET LEKARZA 

RODZINNEGO JACEK 

STACH

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088303769558652040165TRANSKOP S.C. 

Henryk Bis, Beata 

Wnuk, Grażyna Bis, 

Julian Bis

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216180638438IZBA WYTRZE¬WIEŃ 

W RZESZOWIE
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,5500Zużyte opony1601033711451136842115764F.H.U. "STALGUM" 

Marcin Półchłopek

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161293425212922735NZOZ COMPOSITUM

 0,1100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.12.Z0010310376870005527Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 13,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2190Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,8580Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026904279078131737946Prywatny Gabinet 

Lekarski z Diagnostyką 

Histopatologiczną 

"HISTOPATOLOG"
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 0,6670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021807642038132147448GABINET 

WETERYNARYJNY 

"Pod Św. Hubertem" 

ROBERT ŚLIŻ

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205650038893Robert Suliba 

"BARTEX" 

Skup-Sprzedaż Złomu - 

Metali Kolorowych

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906502268131800751Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Lek.Med. Piotr 

Habało

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805705398151401770,,Mak-Med" 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki Rodzinnej 

Małgorzata Kłonicka
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 1 164,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056911469618191253330Firma Handlowo - 

Usługowo - 

Transportowa - 

Kozdraś Tomasz

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804944206861523381 Mechanika 

Samochodowa 

"RAY-CARS"

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700468406861038295NZOZ "Ośrodek 

Haczów"

 176,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056906728548151548740BESTER  Sklejki Sp. 

J.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,3800Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 2,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 27,3600Drewno170201

 0,0000Aluminium170402

 1,2000Żelazo i stal170405
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700887846841103262NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LABOLATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

DANUTA PAC

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053711862018191535809FHU "TRIO" - 

WIESŁAW GULIS

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0100Aluminium170402

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803668278172093888NZOZ  Trio-Med s.c. 

Bogumiła Nowak, 

Renata Leyko, Ewa 

Szymańska

 1,4400Opakowania z papieru i tektury150101G51.54.Z6904058928131232577TERMAR B. Chlebicki, 

M. Wróbel Sp. j.

 0,0088Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0160Opakowania z drewna150103

 0,7560Żelazo i stal170405

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101008032519Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Montażow

e KLIMAWENTEX Sp. 

z o.o.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 97,8000Żelazo i stal170405

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056917414008133301561BLUMAR SP. Z O.O.

 0,4200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141428030457962942588ALDEO SYSTEMY 

ZARZĄDZANIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101A01.41.B0004671008190002293Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505071308731895116Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy i USG
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 0,4720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903179308132289993NZOZ DOM-MED

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904467448171406397Gabinety 

Stomatologiczne 

GADOMSCY s.c.

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8303170078671448832Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

DOM-MED

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700467516861205994Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0800Inne niewymienione odpady1201991800711446852000353Piotr Turek FHU 

MAGMET

 4,8000Metale żelazne160117

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101181089927 BDS INSTAL SERWIS 

Sp z o.o.

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,6370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0080Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 15,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056903531848181006995"DREWSPAN"   PPHU 

SKORUPSKI-WÓJCIK 

S.J.

 450,0000Inne niewymienione odpady030199

 20,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania 

gazów odlotowych

190110

 0,0400Metale nieżelazne1601181809636358191657837AS.SERVICE Albert 

Sokołowski

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7900Żelazo i stal170405

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086901009398141009243Andrzej Chmielowiec

 0,0030Opakowania z metali150104

 1,6910Metale żelazne160117

 1,2800Metale nieżelazne160118

 151,0610Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080051324108130000089OFICYNA 

WYDAWNICZA 

PRESS-MEDIA

 0,5250Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,4560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z metali150104
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 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Aluminium170402

 0,0860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180803660 AUTO-SERWIS 

,,HAPPY CARS" 

ZBIGNIEW WATRAS

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905286148191234781ART-DENT STUDIO 

Stomatologia & 

Ortodoncja & 

Medycyna Estetyczna 

- lek. stom. Iwona 

Materna

 13,0730Opakowania z metali1501041224284335492430883"TOGOMET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 19,2740Miedź, brąz, mosiądz170401

 29,2610Aluminium170402

 3,9890Ołów170403

 0,3730Cynk170404

 1 078,3450Żelazo i stal170405
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690359910 00026NZOZ DORMED Dorota 

Walicka - Jakubiec

 726,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.71.Z1800179668722228478Can-Pack FIP Sp. z 

o.o. (dawniej 

General-Line)

 200,9270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 19,4040Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,1420Opakowania z drewna150103

 40,6600Opakowania z metali150104

 0,9630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318180822780 000256871584160Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej im. 

św. Brata Alberta w 

Sanoku Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy

 0,5940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Szkło200102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163704872606871259655Powiatowy Urząd 

Pracy w Sanoku

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011800364846020023705PRO-ARS Firma 

Usługowa

 0,0050Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131807108808721064394FHU "Wanda" - Wanda 

Jarosz

 0,0840Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,5700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904452888131155285Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Grazyna Korniak
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031804104008181681946ZEM Technika Sp. z o. 

o.

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5000Żelazo i stal170405

 44,1000Zużyte opony1601031809205028722406879Firma 

Usługowo-Handlowa 

Adam Korzeń i 

wspólnicy sp.j.

 0,0030Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

1603056917832028181418290Laboratorium 

Protetyczne Adaś 

Jerzy

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8301506598671180743Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Marta 

Wnęk-Stala

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041800353616851647489Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tomasz Stachacz

 0,2260Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E40.30.A1802794888133527259MPEC- Rzeszów Sp. z 

o.o.

 0,1230Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107
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 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

Aluminium170402

 14,0000Żelazo i stal170405

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 42,8100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,5560Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803163808652248612"MECHANIKA 

POJAZDOWA-KRZYSZ

TOF" GOŁĄB 

KRZYSZTOF

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811159268722262216Gabinet Urologiczny 

Daniel Łukaszewski

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704543786841224735Praktyka Lekarska 

Ewa Zimka
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 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806364687952511591M-SERVICE S.C.

 0,0570Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 34,7200Opakowania z papieru i tektury150101690663080TECHPLAST  Sp. z o. 

o.

 7,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 651,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A8504900908720008382MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ W DĘBICY  

Sp.z o.o.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703467436861134372Gabinet 

Stmatologiczny lek. 

stom. Jadwiga Bogusz 

- Gosztyła

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701867716861038326Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Frydrych

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088500477338720012449Firma 

Usługowo-Handlowa 

Alfa-Trans Jacek 

Kokoszka
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 1,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011810567448652081069Skraw-Lech Agnieszka 

Lechoszest

 0,0980Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096509661047921906621Apteka "Remedium" 

W. Jucha, A. Kusior 

Spółka jawna

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033708259816891113529GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANITA NOWOTARSKA

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118313757008652385289GAB II CZOKAŁO 

SPÓŁKA JAWNA

 15,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,7500Odpady spawalnicze120113

 0,0550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,6800Opakowania z papieru i tektury150101690284537* BIMEX-BOLLHOFF 

SP. Z O.O
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 3,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 18,7900Żelazo i stal170405

 3 362,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.20.Z6907202578133162763"WOODSTYLE" 

Balawejder Sp. j.

 0,7000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 6,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907139788671379309Specjalistyczny 

Prywatny Gabinet 

Urologiczny lek.med. 

Janusz Ławiński 

specjalista Urolog

 0,4550Odpady tworzyw sztucznych0702131459082245252523088Heli-One (Poland) Sp. 

z o.o.

 7,5780Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,3000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 4,9150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4700Opakowania z drewna150103

 1,2350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,2750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0002Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8800Tworzywa sztuczne170203

 0,0520Aluminium170402

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092928545148631600943"MELISA" SPÓŁKA 

CYWILNA 

DUDEK-GRZEŚKIEWI

CZ I SŁABY

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809163928151721902Katarzyna 

Szmulkiewicz 

Prywatny Gabinet 

Lekarski
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 1 638,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.32.Z6915544768133231889APKON Sp. z o.o. (do 

14-02-2006 EXTUR  

Sp. z o.o.)

 1,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,2430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8300Tworzywa sztuczne170203

 0,8500Odpady wielkogabarytowe200307

 0,5500Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,0290Baterie i akumulatory ołowiowe1606016500791367951039330Bogusław Pobidyński 

AUTO-MAX Mechanika 

Pojazdowa

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130006305286841755214PAŃSTWOWE 

POMATURALNE 

STUDIUM 

KSZTAŁCENIA 

ANIMATORÓW 

KULTURY I 

BIBLIOTEKARZY W 

KROŚNIE

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700469526861102320Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, 

Poradnia 

Alergologiczna
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700839246841078529GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRAŻYNA SZCZYPKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509701177921032228Krystyna Dudek, 

„Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo- 

Rodzinnej"

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081800545428171194423FHU "Rocars" Robert 

Adamczyk

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500435007951418926Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska W 

Dziedzinie Stomatologii 

Ogólnej Krystyna 

Kubicz
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509768067951812155Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Husejka - 

Stabiszewska

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500613258721422994prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Zofia 

Stopyra-Wszołek

 0,0280Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105691571405 Zakład Produkcyjno 

Usługowo 

Mechaniczny "TECH - 

TOM" Zawora Tomasz

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704786576871687109Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

zdrowotnej w Zagórzu

 13,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205361305493DAKAR-TOYOTA 

RZESZÓW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,0980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8790Filtry olejowe160107

 0,3690Szkło160120

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136509602487921883682Powiatowy Urząd 

Pracy w Jarosławiu

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1130Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043701903246850009798Jan Szudy, Wojciech 

Szudy ENERGOPAL 

Produkty Naftowe Sp.J.

 0,7040Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,2630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3760Zużyte opony160103

 0,0410Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1240Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,6600Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0010Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104N85.14.F8500619058721013913Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Laboratorium 

Diagnostyczne 

Pracownia 

cytologiczna mgr 

Barbaraa Szczerba

 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,3600Odpady tworzyw sztucznych0702131804015586020095159ATE-OKNA 

T.SROKA,B.RODZEŃ,

U.DREWNIAK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902463828151046412GABINET 

GINEKOLOGICZNO 

-POŁOŻNICZY 

LEK.MED.PAJĄK-JAC

HIM JOLANTA 

SPEC.GIN.POŁOŻN.

 0,0350Odpady proszków powlekających080201690725734Tyczyńska Fabryka 

Urządzeń 

Wentylacyjnych 

TYWENT Sp.  z o.o.
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 15,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1500Osady i szlamy z fosforanowania110108

 95,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 9,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.73.Z6916800345170018639Zakład Pracy 

Chronionej 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

DREMEX Spółka z o.o.

 11,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 175,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,1500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,1500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0207Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 149,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901535458171001128Produkcja 

Handel-Usługi 

"DREW-MET" Zdzisław 

Pyziński

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805995436020034258Studio Urody 

"GLAMOUR" Natalia 

Kida

 3,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101830447419Zakłąd Ślusarski 

"WARS" Jemioło 

Roman

 59,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180773863LESZEK MĘDZELA 

FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

"LESTAR"

 24,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226902628668170008039First Company Sp. z 

o.o.

 5,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011210133226793017977HTI BP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ POŁUDNIE 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036505053897931008220 PRYWATNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LESZEK BAUMAN

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704419096842128637Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086904161928131471052Poland-Canadian Auto 

Service Tadeusz Kocój

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0620Filtry olejowe160107

 0,5490Metale żelazne160117
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 0,0790Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058303601158671821231ZAKŁAD PRODUKCJI 

WYROBÓW 

BETONOWYCH"BETB

UD"STANISŁAW 

NENUTIL , MICHAŁ 

NENUTIL , MATEUSZ 

NENUTIL SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 8,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,2900Żelazo i stal170405

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B6900438518130268403Przedsiębiorstwo Usług 

Transportowych 

TRANS-WSK Sp. z 

o.o.

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 33,9700Opakowania z papieru i tektury1501011809897875170363098REBECO Sp. z o.o.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zużyte opony1601033609985908722219404Firma 

Usługowo-Handlowa 

"Skut-Gum" Natalia 

Pietryka
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500598838721398184Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690021424Apteka Prywatna A. 

Jasińska-Bojakowska

 0,1430Papier i tektura191201

 4,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126917799338722195980R-K GLASS s. c. R. 

Świstak, K. Tylec

 7,1000Szkło170202

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801081811078268133691757APTEKA mgr farm 

Anna Łukasz sp. z.o.o

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501011810382908722408163"Ventor Energi" Sp. z 

o. o.

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania z drewna150103

 2,1500Aluminium170402

 0,0700Żelazo i stal170405

 0,0400Mieszaniny metali170407

 4,3800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026917916738161517882WET-PASZ Grzegorz 

Janicki
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 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806742106871718985GRZEGORZ 

RAKOCZY FIRMA 

HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"RAKOCZY"

 0,1020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0070Inne niewymienione elementy160122

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011801907598132975381M-CAR Marcin Pałac

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800549388141473578WISTADENT Witold 

Stąpor

 0,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061805835138652028626Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

389



 7,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 210,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,1600Opakowania z metali150104

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0600Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4800Skratki190801

 14,8200Zawartość piaskowników190802

 17,8800  3.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 47,3800Papier i tektura191201

 12,4300Metale żelazne191202

 25,0100Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 27,5300Tekstylia191208

 145,5600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,4200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501018300241278670003973PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWE"

ROZET" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Freony, HCFC, HFC140601F45.33.A8302664518651114619REST 

Przędsiebiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Ryszard Gryzło
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 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania z metali150104

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0300Aluminium170402

 0,0050Ołów170403

 0,0030Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704288666851546707NZOZ Centrum Opieki 

Pielęgnacyjnej  LIBRA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805896978171896266Anna Kozioł

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026501781117951485911Przychodnia 

Weterynaryjna Małych 

Zwierząt „AMOR” Jan 

Dacko

 17 416,4000Opakowania ze szkła1501075195440437393340652KRYNICKI 

RECYKLING SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,8200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 704,8700Metale żelazne191202

 471,3800Metale nieżelazne191203

 6 185,4600Szkło191205

 26 055,2400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 3 586,9400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146915359878133194059MICRO - RES Sp.z.o.o 

Sp.k

 0,2660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0024Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039330430797941541105Gabinet 

Stomatologiczny 

"MPG-DENT"

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028301555628671033367Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet.  Szeląg Marian 

i Zofia s.c.

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033603174599182099798SALON 

KOSMETYCZNY 

MATEUSZ KOŻUSZEK

 0,1350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036501460807951058882BRĄZOWNICTWO 

Stanisław Czajka

 0,0260Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0340Aluminium170402

 2,2120Żelazo i stal170405

 3,0000Zużyte opony1601038500583238721004021Transport Towarowy 

Lidia Pietrycka

 673,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058313432258171153861Ból Kazimiera

 0,1340Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011800219568721297750FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

"ERSTAL" ERAZMUS 

JAN

 0,0590Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0770Żelazo i stal170405

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500247157931313549P.P.H.U. 

"KOMPLEKS"

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804535037941168215Mechanika Pojazdowa 

Wiesław Kuruc

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,8200Żelazo i stal170405

 431,2300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080080328448130134418Zakład Poligraficzny 

"OFFSET DRUK" - 

Adam Motyka

 13,4750Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 6,0800Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,0840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4860Opakowania wielomateriałowe150105

 13,5340Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0415Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,7640Aluminium170402

 1,8960Żelazo i stal170405

 0,0003Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515393677931472236SALON 

KOSMETYCZNY 

"PRESTIŻ" JOLANTA 

RYCHLEWSKA

394



 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903663828151005732Indywidualna Praktyka 

Lekarskalek.med. 

Jerzy Gruca

 0,0040Odpady tworzyw sztucznych0702131804135808133174476Cars 4 you Custom 

Przemyslaw Bobak

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Metale żelazne160117

 0,8400Żelazo i stal170405690514859"ARTFOL" SPÓŁKA 

JAWNA JANUSZ 

LUBERA I 

WSPÓLNICY

 0,2300Metale żelazne191202

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301504068671131087Prywatny Gabinet 

Lekarski Adam 

Dziamba

 0,0550Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690495731 ZAKŁAD STOLARSKI 

STRÓŻ KRZYSZTOF

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220050781947950003005ZHUP CZEXBUD 

Zbigniew Czekierda

 0,0713Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0845Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,4600Żelazo i stal170405

 0,0130Mieszaniny metali170407

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180884172MotoSpec Marcin 

Marczak

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,2050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806336718181062829"MECHANIKA 

POJAZDOWA" 

HANDEL I USŁUGI 

Basara Adam

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313124438652065544Gabinet 

Stomatologiczny Marta 

Zawół-Brulińska

 2,2000Odpady tworzyw sztucznych070213CB14.21.Z6915526848133225363"GREINPLAST" Sp. z 

o.o.

 34,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Opakowania z drewna150103
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 13,9050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2970Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 96,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 100,4000  59.80Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802716248133525071Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krawdent Lidia 

Krawczyńska Paweł 

Krawczyński

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103704683706842175051PAŃSTWOWA 

WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWODOWA IM. 

STANISŁAWA 

PIGONIA W KROŚNIE

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1770Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0410Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

Odpadowa papa170380

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Urządzenia zawierające freony200123

 0,0200Tworzywa sztuczne200139

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916765647951413389Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"OŚRODEK 

ZDROWIA"  w 

Nozdrzcu

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515455578731964811Prywatna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lek. Med. Krzysztof 

Marcinkowski
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304840828171625969RN Agnieszka Szady

 0,2700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901238408141263119Franciszek Nizioł - 

Zakład 

stolarsko-tapicerski

 0,0700Inne niewymienione odpady030199

 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086502418267931357558"MAG-TRANS" 

Ryszard Świdniak

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 23,3000Zużyte opony160103

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,4100Metale żelazne160117

 0,0400Aluminium170402

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809341779482407324Kinga Głowacka-Kabaj 

Praktyka 

stomatologiczna

 0,0476Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093700190406840002240Apteka "AMBRA" 

Halina Janas

 0,0470Papier i tektura191201
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 0,5550Opakowania z papieru i tektury1501011804406768151750134Paweł Cebulak 

Gmoto.pl

 0,6850Baterie i akumulatory ołowiowe160601691761933PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTU I 

SPEDYCJI 

"TRIO-SPED" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051800875768171860328V8 Garage Robert 

Kozik

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0110Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021810740736842237272STOMATOLOGIA 

RODZINNA Joanna 

Jarosz

 0,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201093700090176840008202"PANMAR" Czekańska 

Szmyd Sp. J.

 0,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 53,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5400Zużyte opony160103

 0,3330Filtry olejowe160107

 0,0020Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0400Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 1,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102371011393GREINPLAST 

PODKARPACIE  SP. Z 

O.O.

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0460Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704772966851095067Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Marta 

Wojnarowicz

 0,0330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083703715056871502015San-Glass Firma 

Handlowo-Usługowa 

Andrzej Skulich

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,4000Metale żelazne1601176501365847951012928Mieczysław 

Makuchowski 

"BENNSAM" 

IMPORT-EKSPORT

 1,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,3270Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,3690Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,5320Aluminium170402

 10,0110Żelazo i stal170405

 0,4480Mieszaniny metali170407

 1,0760Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 60,1800Skratki1908011806430725170337764Zakład Gospodarki 

Wodno - ściekowej w 

Trzebownisku-(Nowa 

Wieś)

 25,7200Zawartość piaskowników190802

 2 100,0000  420.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 167,2600Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106DJ27.53.Z3711101848191558897STELMET Sp. Jawna 

Stec i Gątarski

 18,2250  12.79Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 157,2740Cynk twardy110501

 138,2160Popiół cynkowy110502

 164,8640Żelazo i stal170405

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802936376881249670GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA RATAJEWSKA

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802188778652069111PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. ANETA 

BOBIŃSKA
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902398098132325128Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Endokr

ynologiczny Janusz 

Hydzik

 1,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A6508909807952045083Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9700Zużyte opony160103

 5,9700Filtry olejowe160107

 0,1300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,3500Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Szkło160120

 0,1500Inne niewymienione odpady160199

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5680Żelazo i stal170405
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 3,1100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703402496861192872Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Nozdrzcu

 1,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061806575598132656730BIG SERWIS Grzegorz 

Beskur

 0,0500Filtry olejowe160107

 1,3180Metale żelazne160117

 0,3570Metale nieżelazne160118

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9360Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6905721188141131381Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Fitas 

Bogumiła

 6,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105005150030 "BARTIX" JERZY 

BARTKOWICZ

 0,0200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058312077008671070635OLSTART Firma 

Handlowo-Usługowa
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 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514380575421123777Specjalistyczny 

Gabinet 

Chirurgiczno-Urologicz

ny Lek. Med. Tomasz 

Krzysztof Kwiatkowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502605807921211149BURYŁO KRYSTYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNEJ

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131802581448181655251FANUM 

SKORUPSKI-WÓJCIK 

SPÓŁKA JAWNA

 1,2000Aluminium170402

 1,8000Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803401188133289825STOMATOLOGIA Bahir 

Said
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502605977931178896Indywidualna Praktyka 

Lekarska - Anna Bundz

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802751489462424147GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARCIN GRZESIUK

 65,5000Odpadowa tkanka zwierzęca0202021806356418722384215ZAKŁAD RZEŹNICZY 

HOS-POL GUSTAW 

HOŁOWICKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,7900Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DK29.32.A005709453"AKPIL" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE

 2,5600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,7100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 596,0800Żelazo i stal170405

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806640227941098928Elektromechanika 

Samochodowa 

Tadeusz Ziętek
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 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 160 107,0000Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0350Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 5,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053702914406871003097FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA 

"ST-PLUS" TABISZ 

ADAM

 3,4090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502410687941019656Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Renata Myszor

 0,2600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803121808494778171573563Monster Print Janusz 

Mordec

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 18,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701453706871056053Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Barbara Staniszewska 

- Struga

 4,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056903494908131029907Zakład Stolarsko 

Tapicerski Krzysztof 

Węgrzyn

 0,2580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500609937921418212Marian Starzak 

AUTOSERVICE 

STARPOL

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0760Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810349618161648118Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Dent. Anna 

Goździewska

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808078009222278261MULTI-DENT 

Stomatologia Piotr 

Najda

 0,6000Zużyte opony1601031810289958132725460MAD-TRUCK SERWIS 

JADWIGA KMIOTEK

 0,2690Metale żelazne160117
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 0,0060Metale nieżelazne160118

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304280378652066992Dorota KUSIAK 

STUDIO PAZNOKCI I 

URODY DOROTA

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313791118171901636NZOZ ORTHO - DENT 

Anna Bardowska - 

Szura

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705061646841485364 INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

Elzbieta Garbińska

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500446757951400228Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Bogusław 

Szanter

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907097587951634908Prywatny gabinet 

stomatologiczny 

Ortodent Agnieszka 

Banaś - Mohsin A&T 

Dental Solutions 

Agnieszka Banaś - 

Mohsin
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 0,9500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800960268161099522PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

AGNIESZKA 

JĘDRZEJCZYK

 0,0700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011805381748133614343"H-GAZ" Sp. z o. o. 

Laboratorium Badań 

Nieniszczących 

VT,PT,UT,RT

 0,0800Roztwory utrwalaczy090104

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011807863288181650839CENTRALA 

TECHNICZNA EL-MAT 

Mateusz Drygaś

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126900239898130333649HARTBEX 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Sp. z o. o.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,7900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2500Tworzywa sztuczne170203

 0,1500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 74,3300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,2720Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ27.53.Z8303923808652067187THONI ALUTEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 884,0600Zgary i żużle odlewnicze101003

 9 626,2700Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 82,9510Kwasy trawiące110105

 0,4300Alkalia trawiące110107

 191,6100Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 19,6890Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1 112,5400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 260,4200Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 264,0920Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6130Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,2840Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 43,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 156,3690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 213,4670Opakowania z drewna150103

 0,9320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 27,3110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7550Zużyte opony160103

 189,6480Metale żelazne160117

 51,3040Metale nieżelazne160118
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 130,2240Tworzywa sztuczne160119

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 28,2560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 47,9800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 320,3280Aluminium170402

 494,9710Żelazo i stal170405

 4,9000  2.45Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131906073065830002249CTL PÓŁNOC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690086458MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

Edward Mróz

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,6000Metale żelazne160117

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803758328722297918Stomatologia Krzysztof 

Karasiński
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303196738671260212PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA FLIS

 0,5650Odpady proszków powlekających080201DJ28.22.Z1800666928652418681RAKOCZY STAL Sp. z 

o. o.

 1,6798Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,9600Osady i szlamy z fosforanowania110108

 166,7600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z drewna150103

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021801119788181551764RACHWAŁ DOMINIK 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MUSTANG

 5,7200Opakowania z papieru i tektury150101690573141GoMa Agencja 

Reklamy Mariusz 

Markut

 0,6200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,9070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.B3704414996842127313Samodzielne Publiczne 

Pogotowie Ratunkowe 

w Krośnie

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504919428720011852Gabinet Dentystyczny 

Ewa Janeczko

 239,3960Opakowania z papieru i tektury150101180402931Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o.

 486,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 85,5070Opakowania z metali150104

 17,9400Opakowania wielomateriałowe150105

 852,8500Opakowania ze szkła150107

 3 607,5400Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 3 798,7100Inne niewymienione odpady190599

 47,8400Szkło191205
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 2 641,6600Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 17 902,1560Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 167,7700Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0870Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046901915118191022518”MARBLACH" Mariusz 

Rozborski

 0,4630Żelazo i stal170405

 0,2000Żelazo i stal1704056903760738131079561FUPH Pomoc Drogowa 

Jerzy Maternowski

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509582407951391096Beata Zubrzycka 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141806053508133632252mTell Sp. z o.o.

 0,2700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105691649550Pracownia Meblarska 

Andrzej Popek

 0,0220Inne niewymienione odpady030199

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808715488172172688Centrum Medycyny 

Rodzinnej Sp. z o. o.
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904913028651465690Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Beata 

Walec-Chruściel

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081805382056842307363FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

ELEKTRONIKA 

SAMOCHODOWA

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0510Metale żelazne160117

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B8304107298652224994Dom Pomocy 

Społecznej im. Józefa 

Gawła

 0,5340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206808313789108171969290FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA 

"MAZUR&MAZUR" 

JANUSZ 

MAZUR,PIOTR MAZUR 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704714198132666680Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Teresa Hess

 1,3500Zużyte opony1601031802687286861282919WILUSZ BOGUSŁAW 

Firma 

Handlowo-Usługowa 

WILUX

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098516530168721912793Apteka Janiga Spółka 

Jawna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804030378172105686NZOZ MIRO-MED s.c. 

Zofia Misiak, Dorota 

Rogowska

 2,7000Zużyte opony160103180021962Firma 

Handlowo-Usługowa 

"WULKANIZACJA" 

S.C. Marek Kulig, 

Kazimierz Świętoń

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806665647931606352Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

den. Tomasz Gajewski

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033511525026831153212 BIO-DERMA 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

MAŁGORZATA 

WŁODARCZYK-PAZD

AN
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 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705173056871726134Samodzielny Publiczny 

Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302046500228707930001629Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych, 

Produkcyjnych i 

Handlu Sp. z o.o.

 0,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 35,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058306373098651164652Jan Sudoł Firma 

Handlowo - Usługowa 

"HOCH-BUD"

 0,5810Opakowania z papieru i tektury150101690045011WYTWÓRNIA WÓD 

GAZOWANYCH 

WAFLI I MACY - 

STANISŁAW BARAN

 0,1951Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4650Żelazo i stal170405

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704734246841507516PRAKTYKA 

LEKARSKA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ " 

ZDROWA RODZINA" 

W POBIEDNIE 

WOJCIECH LORENC

 5,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131800873818133499669KOBI LIGHT Sp. z o.o. 

Sp.K.

 2,4340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703449686871171558Praktyka 

Stomatologiczna - 

Bogusław Igielski

 0,0380Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113702916576871111668MECHANIKA 

BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,4700Metale żelazne160117

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 0,0560Szkło160120

 0,0650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Aluminium170402

 0,6000Skratki1908016905821055170066584Gmina Kamień

 2,0000Zawartość piaskowników190802

 96,3000  40.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088504603388721042027FUH "Ikar" Ireneusz 

Woźniak

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804844328191570757Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

INA-DENT Gabinety 

Stomatologiczne

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086915643228133248217"DIESEL-TRACZ" S.C. 

RYSZARD, PIOTR, 

WOJCIECH TRACZ

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1420Filtry olejowe160107

420



 0,4382Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,8000Skratki1908016509005947931503540Gmina Stary Dzików

 2,0000  0.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900697968131048069Gabinet Stomatologii 

Zachowawczej lek. 

stom. M. Maresch - 

Lewandowska

 0,0000Metale żelazne1601173702633366871111674MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO ZBIGNIEW 

PLEŚNIARSKI

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303263198651374823Prywatny Gabinet 

Lekarski Janusz 

Szczęś

 0,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103431132908 P.U.H.P. "KADENT 

SYSTEM" Krzysztof 

Kruszyński

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806101508172146679NZOZ "REUMA-MED" 

Sp.J.

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181802258318133499681Metal Process Sp. z 

o.o.
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 14,2700Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 9,5110Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4990Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0081Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 21,6940Żelazo i stal170405

 0,1200Żelazo i stal1704051810273988181095734Auto - Ad Pazdan 

Adam

 172,3600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053701751936871004820FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWA JAN 

ŁUSZCZ

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801988096881218238FHU "OPONEX" 

SŁAWOMIR ULAN

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,0550Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101180927094Łukasz Lasota Firma 

usługowo-handlowa. 

Naprawy powypadkowe

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Żelazo i stal170405

 0,7600Opakowania z papieru i tektury1501010003799918160001627GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA "SCH" 

LEŻAJSK

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0760Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DI26.12.Z8304704538171829726SANGLASS S.A.

 0,4000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1 351,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 5,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z metali150104

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 26,4000  19.60Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301206708651047314Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Barbara 

Tłuczewicz

 0,1640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143704438546852140829Starostwo Powiatowe 

w Jaśle

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311612408171852234"ADMA" s.c. Adela 

Siewierska, Małgorzata 

Babiec  Grupowa 

Praktyka Pielęgniarska

 0,2250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809438748151547083Krzysztof Tomczyk 

Warsztat Usługowy

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0580Inne niewymienione odpady160199

 0,0900Aluminium170402

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0500Zużyte opony160103371029507Konsorcjum Olejów 

Przepracowanych-Orga

nizacja Odzysku SA

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504598038721436855Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Zofia Rybka

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500429437951109616Wiesław Niemiec 

"Alergia" 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902334518141063515Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"KRO-MED" lek. med. 

Anna Kropiwnicka

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086515558867931160241Profesjonalne Usługi 

Montażowe "Emil"

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0870Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8900Żelazo i stal170405

 0,0420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088303610668650018285Auto-Złom Skup i 

Sprzedaż Czę¶ci 

Używanych Dariusz 

Górka

 0,1500Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1200Benzyna130702

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0010Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 48,0000Metale żelazne160117

 0,7000Metale nieżelazne160118

 0,5500Tworzywa sztuczne160119
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 0,0200Szkło160120

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,1820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161808842788132991322DORES Dorota 

Nabożny

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808800276841480533DOROTA DUBIS 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWA

 0,0280Zużyte opony160103

 0,1550Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Szkło160120

 1,1950Żelazo i stal170405

 0,0080Freony, HCFC, HFC140601G51.18.Z370297341TOMASZ BIL 

GEO-EKO FIRMA 

HANDLOWO - 

USŁUGOWA,

 2,8790Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8450Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 41,4900Metale żelazne191202

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106900255288130069750Usługowy Zakład 

Stolarsko-Galwanizers

ki Janusz Gawlik

 0,3000Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501016905849438181462948P.H.U. BOMIR Bogdan 

Dziedzic

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 9,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056509569567951935900Hurtownia DOMATOR 

Beata Sokół

 3,2000Inne niewymienione odpady030199

 3,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110850447272Firma 

Handlowo-Usługowa 

"ROLTANK" Sp. J. 

Janusz Duszlak, 

Stanisław Duszlak

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026500889167951000090F.H.U. Andrzej 

Ko¶ciak

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Filtry olejowe160107

 0,0150Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313L75.12.Z0002916418131736272Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Rzeszowie

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404

 0,0030Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 58,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0510Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1110Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,8320Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 1,8870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,6560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704441386851950727Samodzielny Publiczny 

Gminny Osrodek 

Zdrowia
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6917594458721228401NZOZ "DWÓJKA"

 0,2400Odpady proszków powlekających080201DJ28.75.B6900360588170005710Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "R&S" 

RĄCZKA Spółka Jawna

 3,5000Kwasy trawiące110105

 3,4000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 9,7000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034906362388721278244Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Maria Motyka

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116904671088131563937MARIO-RES Usługi 

Transportowe Miedlar 

Mariusz

 0,0090Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0090Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305086514457557920001510Elżbieta Kłoda EKS

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136509332057931399717Zakład Opieki 

Zdrowotnej R-36 Sp. z 

o.o.

 3,1930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0250Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301201808651436688Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Krystyna Kapitan

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108500040728720004332PPUH 'GOBOX" sp. j. 

Tadeusz Gorazd, 

Jarosław Boruch

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904442608131250836PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KOZIŃSKA EWA
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166903224338191001232Zakład Wielobranżowy 

"METAL" Jan Bożek

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0710Żelazo i stal170405

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313102088652319602NSZOZ ALERGIA S.C. 

Danuta Myłek, Halina 

Kaporowicz

 0,2150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083710256336861069893Gabriel Nóżka FHU

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0214Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4140Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0090Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0270Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4510Metale żelazne160117

 0,0260Metale nieżelazne160118

 0,0320Tworzywa sztuczne160119

 0,0210Szkło160120
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804706905170262842"MS - DENT" Marek 

Stolarz

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych1501026907230728133165359"DOBIS" Sp. z o.o.  

Przedsiębiorstwo 

Handlowe

 0,0087Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0620Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690445325PHU AUTO - BŁYSK 

Paweł Brzyski

 0,5600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,4000Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,3350Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116DJ28.51.Z180228901ABL-TECHNIC Sp. z 

o.o. (do 31.07.2007 

ABL-TECHNIC 

POLSKA Sp. z o.o. 

REGON: 180052477)
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 12,3350Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086902876138171001447Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"STAMAR" Stanisław 

Hałata

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1760Zużyte opony160103

 1,1310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6400Żelazo i stal170405

 2,7200Papier i tektura191201631058749GENERAL LOGISTICS 

SYSTEMS POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180619613Firma Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowa 

"AUTO - SPEC" 

Trze¶niowski Dariusz

 0,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113
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 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1250Metale żelazne160117

 0,0250Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305026510520797940000117Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"ANT-MAR" Antoni 

Szewczyk

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500525227941225781Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Urszula 

Żołędziowska

 972,1900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056509007087941088568Produkcja-Handel 

Materiałami 

Budowlanymi i 

Drzewnymi Transport 

Jacek Połeć

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810290269591729446Katarzyna Borek 

Gabinet Weterynaryjny 

"PANDA"

435



 22,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z6900015228180003405PPD Massiv-Holz Sp. z 

o.o.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0007Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z6509495837952113614Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

HIPOKRATES 

E.Wenzel-Sowa, 

A.Suchorzepka s.c.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801761857952364492Remigiusz ¦wirk 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808288028171961874UNIDENT Gabinet 

Stomatologiczny 

Bartosz Dziuba

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.14.F6917893868133362309RADIOLOGICA - 

RZESZÓW 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Pytlewski & Ryterski 

Spółka Jawna

 0,0080Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803086904983798132660401EuroPrint Tomasz 

Szela Marek Szela

 0,1200Inne niewymienione odpady080399

 4,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z metali150104

437



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302296008671315083GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

LEK.MED. MARIA 

NOWOTKO

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028304138408652082353Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Nisku

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805055715170047061NZOZ ANI-MED Anna 

Szpak

 3,2500Zużyte opony1601033705619386871206972 Wojciech Zubik Firma 

Usługowo Handlowa

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101180565567SAL-MEB AGNIESZKA 

SALACH

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych1501026501654797931005434Tadeusz Załuski Firma 

Handlowo-Usługowa 

Mechanika Pojazdowa

 0,0280Opakowania z metali150104

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Tworzywa sztuczne160119

 0,1900Szkło160120
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 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych1501021809788035170140903FIRMA HANDLOWA 

"KABI" BARBARA 

SZAJNAR

 4,8500Papier i tektura191201

 4 270,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102831353590MASTAL Sp. z o.o.

 173,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z360250181Homik Rafał Gabinet 

Stomatologiczny

 172,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500817947921001529Firma Henryk Ruszel

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1150Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204G50.10.B6917053668133298847AUTO-WATKEM Sp.z 

o. o

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7800Zużyte opony160103

 0,7800Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4400Tworzywa sztuczne160119

 0,8000Szkło160120

 0,1780Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0003044967921805707Centrum Opieki 

Medycznej

 0,0780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8050Zużyte opony160103

 2,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2740Aluminium170402

 4,8260Żelazo i stal170405

 0,0040Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,3540Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 28,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2510Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 127,6960Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 1,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056508909157921790101P.H.U. "BAJS-BIS" 

Małgorzata Bania, 

Bogusław Bania s.c.

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004551958190002117Cukiernicza 

Spółdzielnia 

"ROKSANA"

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4000Skratki190801

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312225918171882287Prywatna Pracownia  

Ultrasonograficzna 

"SONO-MED" 

Padykuła Sabina, 

Janicki Mirosław, 

Mościcki Wojciech
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 3,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806470948171386393"Spec Truck Service" 

Tomasz Cebula

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9440Filtry olejowe160107

 0,3250Inne niewymienione elementy160122

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056514330257941577528GALICYA 

DYSTRYBUCJA Paweł 

Cach

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901350108151297048NZOZ „DLA RODZINY”

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805250426871805632Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Anna Kielar

 0,4250Metale żelazne1601171810313208171879227"Automotive Service" 

Marcin Bigda

 0,1050Metale nieżelazne160118

 1 871,9400  201.79Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202046100164287740006061SARIA POLSKA Sp. z 

o.o.Oddział SARVAL w 

Przewrotnem
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 2 962,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 15,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0000Opakowania z drewna150103

 25,6410Żelazo i stal170405

 0,6700Metale żelazne1601171805461046851988641Marcin Trzeciak 

Blacharstwo i 

Lakiernictwo

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6900516038131613641NZOZ DENT MED lek. 

stom. Joanna Kijowska

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058500071718720003657"DEZAKO" Sp. z o.o.

 1,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Inne baterie i akumulatory160605

 3,6400Żelazo i stal170405
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500599787931010033PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA KOSZ

 0,0810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053706633666841517348"AUTO-SERWIS" 

LESZEK 

BIAŁOGŁOWICZ

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0560Metale żelazne160117

 0,0040Inne niewymienione elementy160122

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313629848171369615NZOZ MARGO-MED

 0,7980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800007308171824781NZOZ Medyczne 

Laboratorium 

Diagnostyczne 

"LABOX" Paweł 

Świerczyński

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710041868191415910PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA SUCH

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083705080746851763586MARZENA BROŻYNA 

1.STACJA PALIW 

BRO-PAL AUTO 

SERVIS

 0,3500Szlamy z kolektorów130503

 0,0980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 1,0390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2950Żelazo i stal170405
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690497635Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej s.c. Robert 

Miazga, Jan Gaweł

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312172718141143734Jasińska Helena 

Gabinet kosmetyczny

 0,1900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101831203790ANTONIO & 

STANLEY-KŁOSOWS

KI Antoni Kłosowski 

Producent Konstrukcji 

Stalowych i Wyrobów z 

Metali kolorowych

 0,1170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0150Opakowania ze szkła150107

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8500Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655817128191666888Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Maciej Moroch

 0,6500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166501909747941055103Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Drogowego i 

Specjalistycznego 

„BUDINSTEL” Beata 

Kalamarz

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808702248151080685Jolanta Czado 

AUTO-MECHANIKA

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,5500Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 1,3000Żelazo i stal170405

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501016905494968171393832FHU WIKI-GAZ 

Grzegorz Buś

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808447878652516372"KOROVA" Agnieszka 

JAROSZ
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801337806020044400Grupowa Praktyka 

Higienistek Szkolnych 

„SZKOL-MED.” S.C.

 0,7800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146500274647951057859Powiatowy Urząd 

Pracy w Przemyślu

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0600891057141936322"CURATE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704543106891002089Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"AKSiS"

 6,5000Skratki1908010010936188670003482Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Gorzycach

 6,0000Zawartość piaskowników190802

 65,6600  21.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,6500  0.15Osady z klarowania wody190902

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160009759316841047374BIURO WYSTAW 

ARTYSTYCZNYCH

 0,2150Żelazo i stal170405
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021806633996861647597Witold Błaż Gabinety 

Weterynaryjny 

VETmed

 27,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018313677408171953337WS KOOPERACJA 

"PZL-MIELEC" Sp. z 

o.o.

 10,1200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0935Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800384256861219105Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

KAMED

 0,6200Papier i tektura2001016900166608130133488Biuro Rachunkowe 

JUTEX

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806111618191622135Gabinet Dentystyczny 

Artur Śliwiński

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902684038141158552Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Małgorzata 

Kocznur
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136905329308161409081INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. MARIUSZ 

DEREŃ

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313758578652382486ANNA KRUK 

''PANTERA'' Salon 

Kosmetyczny

 4 930,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A6902459748140002486KFM - Furniture Sp. z 

o.o.

 0,8900Odpady tworzyw sztucznych070213

 49,7650Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 48,9430Zmywacz farb lub lakierów080121

 2,1400Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 0,0100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 8,8370Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 16,2600Opakowania z papieru i tektury150101
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 6,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,0800Opakowania z drewna150103

 4,1300Opakowania z metali150104

 0,0870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2750Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 26,6400Żelazo i stal170405

 31,2440Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 23,3380Pyły z kotłów inne niż wymienione w 

19 01 15

190116

 0,0010Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061810169057931426621"Fast Serwis" Leszek 

Kuchciak

 0,0005Opakowania z metali150104

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0030Metale nieżelazne160118

 0,0010Aluminium170402
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 0,0030Ołów170403

 0,0150Żelazo i stal170405

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103L75.12.Z6502236337941262836Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Przeworsku

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711613136782564902INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MIROSŁAW KUMIEGA

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141807739696871915013"LIDER SUPLE" 

ANDRZEJ BIESIADA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902992508131231804Prywatny Gabinet 

Okulistyczny Ewa 

Dąbrowska

 0,4000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507180668860NERO SYLWIA 

JAMROZIK

 0,4000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655804578181720600LOMBARD 2 Sp. z o. 

o.

 0,1470Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z6906975298131502114Kliniczny Szpital 

Wojewódzki Nr 2 Im. 

Św.Jadwigi Królowej
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 0,0490Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 16,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3410Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1210Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 38,4400Mieszaniny metali170407

 1,2990Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 383,1890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2930Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 19,2900Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500630348721261338Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Such

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026906452606871439475Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet.Paweł Kwolek

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604040001439237950010436Izba Celna w 

Przemyślu

 0,5630Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 3,0850Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Zużyte opony160103

 0,4290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 51,2970Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 38,7800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5080Żelazo i stal170405

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 21,0300Papier i tektura191201

 1,9800Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803290398191543312"MEBEL - SYSTEM" 

Jacek Pałys

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370195043 HALINA PIETRYKA

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214370123061Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

KOŁACZ Czech 

Krzysztof

 0,2500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0750Oleje i tłuszcze jadalne200125

 1,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B6900349068170003390REG BENZ  Działo, 

Leś, Żelazko Sp. j.

 0,1500Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Szkło160120

 0,3300Żelazo i stal170405

 0,3700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096903735608131039998APTEKA LEKÓW 

GOTOWYCH MGR 

FARM. MARTA 

SMOŁA

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101DH25.24.Z6917519175170046788Plastsystem Rzeszów 

Sp. z o. o.

 14,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G51.84.Z6915292838133187378SYRIUSZ Sp. z o.o.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302495248671037773PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY ANDRZEJ 

KWIATKOWSKI

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091810395856842637474Gabinet Weterynaryjny 

"Cywil" Natalia Frączek

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514328307952216900Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"DERMAMED"

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312098058171083385NZOZ "GIN-KOPER" 

Marta Waszczuk 

Koper

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302599888671032296Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny s.c. 

Beata 

Borcz-Dyzia,Paweł 

Dyzia
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 0,1100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807115146871741642TOMASZ CZYTAJŁO T 

O M T R A N S

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801028678672009939SALON URODY 

"JOANNA" JOANNA 

ZAJĄC

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915780345170003684NZOZ "SANUS"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800399278151502689Prywatny Gabinet 

Lekarski Rafał Rejman

 5,8000Skratki1908011806430958191654537ZAKŁAD 

WODNO-KANALIZACY

JNY W CZUDCU

 5,2000Zawartość piaskowników190802

 394,3000  57.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021802636946842448170SIWIEC PAWEŁ 

VETMEDICA
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 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702136918007808651403654Drukarnia 

"BARWIŃSKI" Piotr 

Barwiński

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 64,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311976408171852240"PULS" s.c. K .Cibior, 

M. Ochalik, K. Burczy, 

K. Krupa

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809167138181717383Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

LIDER Sp. z o. o.

 0,3140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056906577907951980645Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"SZARUGA"

 3,1200Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 22,5040Metale żelazne160117

 1,0160Metale nieżelazne160118

 3,7250Tworzywa sztuczne160119
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 0,7000Szkło160120

 0,3360Inne niewymienione elementy160122

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409181138910 FDK FACTORY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,1100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807811827951977471SERWIS OPON 

Tomasz Radochoński

 0,8120Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807229666912405971Gabinet kosmetyczny 

Jasmin Justyna Kida

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501020080326438180002860Wytwórnia Parkietów 

Baran Sp. J.

 0,0280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081802172408671411705Cegielnia - Marianna 

Sołtys, Trześń

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Filtry olejowe160107
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 0,0400Metale żelazne160117

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711489566840013539APTEKA "MALWA" 

SPÓŁKA CYWILNA 

LIDIA KINDELSKA, 

AGNIESZKA 

KINDELSKA-DUDA

 1,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013631775918672241004PIEKARNIA 

"CHLE-BUŚ" STEFAN 

I STEFAN BUŚ 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905773408141024969Gabinet Lekarski 

Krzysztof Lenart

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030012211288961001631TOWARZYSTWO 

POMOCY 

IM.ŚW.BRATA 

ALBERTA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901362008141055964Hopek Józefa 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 2,0000Skratki190801O90.01.Z8313511608141563318ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

NIWISKACH

 13,0200Zawartość piaskowników190802

 109,7200  13.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056904255068131643553FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "AURO-REX" 

SABINA 

SALAMON-KONIECZN

A

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.50.Z6501263097920010615Stacja Paliw "ARTEL" 

Czarniecki Sp. J.

 0,0400Aluminium170402180192735Firma Usługowo - 

Handlowa Jacek 

Wojdyło

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A8304611588171816480GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 0,0380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,3000Żelazo i stal170405

 1,1000Skratki190801

 1,2000Zawartość piaskowników190802

 30,4000  8.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,1000  2.10Osady z klarowania wody190902

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131801408628191598738GRUPOWA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

"BAN-MED" SPÓŁKA 

Komandytowa
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050006170258130266982PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ w 

Rzeszowie S.A.

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,9000Zużyte opony160103

 8,7300Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 1,8000Filtry olejowe160107

 59,0000Metale żelazne160117

 0,5300Tworzywa sztuczne160119

 0,4500Szkło160120

 0,2650Inne niewymienione odpady160199

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,4670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7800Inne niewymienione odpady190899
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021807408238133301331Gabinet Weterynaryjny 

EVETUS lek. wet. 

Monika Szubart

 5,4000Skratki1908013633632827941821690Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Tryńczy 

Spółka z o.o

 16,0000Zawartość piaskowników190802

 75,6000  14.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140038132 000225213165443Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MEDICA-1, BEATA 

JURCZAK-MALINOWS

KA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904546148151012318Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Helena Musz

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026515458017951361876Gabinet Weterynaryjny 

Edward Kajdrowicz

 296,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031806558107952513756PKP CARGO Centrum 

Logistyczne 

Medyka-Żurawica Sp. z 

o. o.

 67,0000Zużyte opony160103
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 0,1070Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,4500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 600,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802153768132287681Prywatny Gabinet 

Lekarski Teresa 

Trelińska - Nowosad

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505067508721563111Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marzena 

Czernicka-Gawrońska

 0,0730Baterie i akumulatory ołowiowe1606011809204208181454400Grzegorz Darłak 

Warsztat 

Samochodowy

 0,5500Żelazo i stal170405

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804066276842281818INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

WOJCIECH MALIK

 0,1000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,7710Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.11.Z6303030237791011327Jeronimo Martins 

Dystrybucja S.A.
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 0,4804Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0041Zdyspergowany olej zawierający 

substancje niebezpieczne

080319

 9 380,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 362,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 806,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058301781328640004643FHU "KAŁDON" - 

KAŁDON STANISŁAW

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 216,4000Zgorzelina walcownicza100210DJ28.40.Z8302098558651002837ATI ZKM Forging Sp. z 

o. o.

 4,5300Kwasy trawiące110105

 193,7200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 230,6230Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2 481,2360Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 7,8560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,4510Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 1,4200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 51,9310Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 80,7200Inne niewymienione odpady120199

 8,5400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,4440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 35,6080Opakowania z drewna150103

 0,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5770Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,5740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,4500Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 6,2280Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101DD20.30.Z6905841628171122257REGENC Marcin 

Niedbała

 5,1300Żelazo i stal170405

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061202282566782977320ZIKO APTEKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804574128181667544AUTO-POL Adam 

Dąbek

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,4200Metale żelazne160117

 0,9370Aluminium1704020056979008720001049ROMCAR Zakład 

Ślusarski Żołądź 

Roman

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000538840Urząd Gminy 

Chmielnik

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0500Skratki190801

 1,1600Zawartość piaskowników190802

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102180918959 MECHANIKA 

POJAZDOWA MARTA 

FILIP

 0,0600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.B8313701278672056844PKS TARNOBRZEG 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,7900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208370483285Auto Serwis Kubal & 

Szmyd

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304547808671249392PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI KOPER 

JAN
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915522248721537361Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Iwona Kozub

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501112207951027864Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno - 

Położniczy Lek. Med. 

Dorota Kasprzyk-Fudali

 0,6000Oleje i tłuszcze jadalne2001251802843195170240131SUROWA Sp. z o.o.

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.51.Z6900344968170003183FUDKOP A.K. Fudali 

Sp.j.

 1,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205005664220FIRMA CODOGNI Sp.j.

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 149,9000Inne niewymienione odpady190199

 9 566,9000Odpady żelaza i stali191001

 0,5030Metale żelazne160117831268096 "Autonik" elektronika, 

elektromechanika 

pojazdowa Andrzej Sęk
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 260,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053706143336871168154FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA-KRISPOL 

ZIEMBICKI 

KRZYSZTOF

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090616878545651526421ERAMEDICA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704786118191489972NZOZ S.C. 

J.Rutkowski, U.Pintal, 

Z.Olbrycht M. 

Cynarska J. Cynarski

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711623476842245923Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna

 1,5000Skratki1908011805153396842586647Gmina Jaśliska

 1,4100Zawartość piaskowników190802

 174,3420  8.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103691539442Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa 

"PROF-BUD" Dariusz 

Radoń

 5,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810143108161701628GABINET 

WETERYNARYJNY 

"BORSUK" LEK. WET. 

ALEKSANDRA 

RUSIECKA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000536090Urząd Gminy Frysztak

 0,0275Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905830046341098411Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Internistyczny 

Artur Kozłowski

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906416128131700529Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Stefania Lembryk

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168302166838650008720Stella Zit Zdzisław 

Gawęcki

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811570958191530516F.H.U. NICAR 

Krzysztof Zarych

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Zużyte opony160103
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 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Aluminium170402

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086501486538131439551CTS Serwis Silników 

Samochodowych 

Tadeusz Czyrek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301204118651365155Barbara Dołęga-Nalepa 

lekarz stomatologii 

ogólnej

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501018304437818171113100Ewerest Mirosław 

Jachym

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8700Odpady tworzyw sztucznych0702130038188016690306262FABRYKA 

STYROPIANU  ARBET 

S.J.

 33,4220Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,4740Opakowania z drewna150103

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6400Żelazo i stal170405

 0,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056509023637951305470Zakład Stolarski - 

Bronisław 

Kochanowicz

 0,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116903398248131018855Produkcyjno Usługowy 

Zakład Ślusarski 

Mieczysław Ziemiński

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CB14.21.Z6501893277921136850Z.U.H. "ROLPIAS" 

T.Sus, Z. Lis

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304608398171648634Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Grażyna 

Kaczmarek
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 7,6200Żelazo i stal170405DE22.21.Z8311992908652248983Cell-Fast Słabik i 

Słabik Sp. j.

 4,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0062Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804035407931204487Gabinet Położnej 

Srodowiskowo-Rodzinn

ej Krystyna 

Kockowska-Micek

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DI26.64.Z8304461608671918574Zakłady Chemiczne 

ANSER-TARNOBRZE

G Sp. z o.o. Janusz 

Miszewski

 2,1200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4940Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,1140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501016917131018721339589ROMCAR Elżbieta Żoł

±dĽ
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 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0130Aluminium170402

 1,8380Żelazo i stal170405

 3,4900Wybrakowane wyroby żeliwne1009803700062146850005263Zakład Produkcyjno 

Naprawczy S.J.

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807714627952503344Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

dent. Marcin Skóra

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101G51.51.Z6903877708141019514ORLEN Petro Tank Sp. 

z o.o.

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Tworzywa sztuczne170203

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005074898190002034Bank Spółdzielczy w 

Lubeni

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032312280988651098814Praktyka 

Stomatologiczna Marta 

Kluz
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 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690264440Apteka Prywatna 

Grażyna Kućma

 16,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501023515495019451840480CELPAP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,8200Opakowania z drewna150103

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804433388652402160Mobile-Car Rafał 

Bednarz

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802791467952349268TRISQUEL Adam 

Ostrówka

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Filtry olejowe160107

 0,2300Żelazo i stal170405

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803705917941024019Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Jadwiga 

Gdula-Krowicka
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903470318131998351NZOZ DENTICA 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Żołądek

 5,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053614074508181594590F.H.U."MP-Drew" 

Paweł Mazan

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303514358671834802PRACOWNIA 

PROTETYKI 

DENTYSTYCZNEJ 

AGATA I WOJCIECH 

ŚNIEŻEK

 3,5200  0.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z6900326468130335499UTIRES 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z 

o.o.

 102,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0770Popioły lotne z węgla100102

 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180767696FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "BEN-CAR" 

BERNARD CIUPAK
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 0,0400Filtry olejowe160107

 0,5100Metale żelazne160117

 0,1050Aluminium170402

 0,3100Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901692568161016022PRYWATNY GABINET 

INTERNISTYCZNY 

LEK.MED. JANINA 

NIEMCZYK-KULA

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801083703906106891137168MONIKA ZIEMIAŃSKA 

- SZUL I PIOTR SZUL 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904723978132405264Centrum Urody 

"AWANGARDA" s.c. 

Magdalena i Wiktor 

Owczarz

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166905816508141591579GMINA CMOLAS

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303077828651037824Prywatny Gabinet 

Lekarski Teresa 

Ostrowska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690192485 000178171399088Prywatny Gabinet 

Okulistyczny lek. med. 

Lucyna Krzemień - 

Królikowska

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704689668191486413NZOZ GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

"DENTIMED" SPÓŁKA 

CYWILNA

 1,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905064528132698160"Auto-Jakubowscy Sp. 

J. Marta Jakubowska, 

Stanisław Jakubowski

 3,5200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2300Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304469928651037184SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

ENDOKRYNOLOG 

lek.med. 

MAŁGORZATA 

PULTER - KRAWCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3703933466841160231NDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KRYSTYNA PERZ

 0,0002Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.50.Z1800046047952341611Giża i Kotek Spółka 

Jawna

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904624248151395880Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3710321886842277917NSZOZ DZIECI I 

MŁODZIEZY "MAJA" 

Por. Alergologiczna

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146917967888133373069ERGOS sp.c. Janusz 

Śledziona, Paweł 

Woźniak
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 0,5250Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202180865074 PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA P. 

i K. PIERSIAK 

KRZYSZTOF

 0,0230Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026342540147831559498FRESENIUS 

NEPHROCARE 

POLSKA Sp. z o.o.

 21,4130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,1600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1320Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A8304316198652143882Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 4,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8200Opakowania z metali150104

 45,5700Opakowania ze szkła150107

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 1,9000Tworzywa sztuczne160119
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 923,4400Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 923,4700Inne niewymienione odpady190599

 13,2800Papier i tektura191201

 8,8500Metale żelazne191202

 13,3100Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,5000Szkło191205

 24,1500Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4 707,5500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102O93.02.Z6903440738131122713Salon Fryzjersko - 

Kosmetyczny Alicja 

Woryńska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0017Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180749103Tomasz Gołąb Firma 

Usługowo-Handlowa 

"Twój Przyjazny 

Warsztat"

 0,0001Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0004Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte opony160103

 0,0005Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0020Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8938Metale żelazne160117

 0,8320Żelazo i stal170405

 7,6600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181805189875170230380GOLDEN LINE 

PAWEŁ DOSTYCH

 1,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803641658133356734Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Agnieszka 

Nowak-Hnatyk

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810523388652526301SALON MANIA 

WYGLĄDANIA MARTA 

WEIS
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180043142 000297922089029Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"POMOCNA DŁOŃ" 

S.C.

 16,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803564677941681941PPH Łukasz Kowal

 0,1450Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0700Zużyte opony160103

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1050Tworzywa sztuczne200139

 0,3700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801596207121841050SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY DR 

N.MED.Joanna 

Kądziołka

 107,8800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904363375960BIPV SYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702862906841061730SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WĘKLAR 

MAREK

 0,0170Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801136501356627951012466Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Samochodowe Piotr 

Lenar
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 0,0150Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0220Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0350Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,2750Płyny hamulcowe160113180248950SERWIS 

MECHATRONIKI I 

ELEKTRONIKI 

POJAZDOWEJ 

PAWEŁ KIJOWSKI

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,6760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1806131028133634914Okulistyczna Spółka 

Partnerska Lekarzy 

Klaudiusz Gerke, Anna 

Popik-Szybist

486



 1,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917978718133280557NZOZ Ortodent Ayham 

Mohsin, Ortodent 

Intrnational Ayham 

Mohsin A&T Dental 

Solutions Ayham 

Mohsin

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028313811778171973699Gabinet weterynaryjny 

s.c. Marta Rybińska 

Jarosz, Krzysztof Łoza

 6,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ27.51.Z1800001098133378658Zakład Metalurgiczny 

WSK Rzeszów Sp. z 

o.o.

 8,8580Inne niewymienione odpady070299

 6,4580Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 9,8110Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6440Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,6650Roztwory utrwalaczy090104

 246,0000Żużle odlewnicze100903

 1 398,6700Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 14 142,1700Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 2 784,4100Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912
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 268,0300Zgary i żużle odlewnicze101003

 341,4700Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 05

101006

 6 505,4000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 16,8000Kwasy trawiące110105

 36,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 260,3100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 31,5100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 371,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 60,8390Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 86,4980Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 4,6720  3.55Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 15,8550Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 8,8640Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 97,6940  19.89Wodne ciecze myjące120301

 0,0700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 34,2420Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,9080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 29,3960Opakowania z papieru i tektury150101

 13,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

488



 35,9310Opakowania z drewna150103

 13,5050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 33,2210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Zużyte opony160103

 0,3010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,6040Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2700Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,4200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,4790Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 105,9000Węglopochodne okładziny piecowe i 

materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161101

 0,1950Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5150Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,1270Szkło170202

 2,2570Tworzywa sztuczne170203

 199,9350Żelazo i stal170405

 0,0030Mieszaniny metali170407

 24,4610Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803462108652493719NZOZ  EM DENTIKA 

S.C.

 0,2060Opakowania z papieru i tektury1501010062160505270204293"WURTH POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,1050Odpadowa tkanka zwierzęca0202028313806116020015806ZPM UNIROL 

Krzysztof Bieńko

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501011809758516841861301 AB Motors Bogusław 

Kużnar
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 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0200Płyny hamulcowe160113

Metale żelazne160117

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061801900218651698164Auto-Serwis Audi, 

Seat, VW, Skoda 

Tomasz Gondek

 0,4040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5330Filtry olejowe160107

 0,0540Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1180Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0740Tworzywa sztuczne160119

 0,3770Inne niewymienione odpady160199

 1,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802861758672163126AUTO-CZĘŚCI S.C. 

ARKADIUSZ 

WOŹNIAK,MIROSŁAW 

OSMALA

 0,2000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

491



 0,7000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,2000Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,2150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 85,8040Metale żelazne160117

 4,0870Metale nieżelazne160118

 2,6000Tworzywa sztuczne160119

 1,3750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503127448721332765NZOZ "Lekarz 

Rodzinny" Krystyna 

Osuch

 34,2700Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0009801808650003757"SPOŁEM"POWSZEC

HNA SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

STALOWEJ WOLI

 3,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Metale żelazne160117

 0,1700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,2550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313000328652143988Janusz Potocki 

Mechanika Pojazdowa 

i Blacharstwo

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Filtry olejowe160107

 0,0440Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 189,9700Opakowania z papieru i tektury150101292890289P.H.U. GAZMONT-BIS 

Stefanek Barbara

 82,9730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011802271908672145370Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Machów Sp. z o.o.

 3,3400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0700Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1801060616792169969Prywatny Gabinet 

Lekarski Stanisław 

Plata

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180177486AUTO SERVICE 

ROBERT WILGA

 10,5330Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.40.Z2905414496611003060ETC Plus S.A.

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811395948641004361"KARO" JERZY PA¬ - 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 39,8020Metale żelazne160117

 1,2820Metale nieżelazne160118

 4,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118505327828721863988Firma 

Usługowo-Handlowa 

"Broda" Krzysztof 

Tomaszewski

494



 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905291118131432626NZOZ ANADENT

 0,4540Metale żelazne160117360515981PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE AUTO-AS PAWEŁ 

PRZYDZIAŁ

 0,0240Metale nieżelazne160118

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0160Metale200140

 1,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056917605668133328844MOTO - CAR Sp. J. 

Mirosław Drożdż, Piotr 

Niemiec

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Filtry olejowe160107

 0,0620Tworzywa sztuczne160119
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502605457921056476URSZULA KOSIŃSKA 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161805351295170314390EMKA S.C Apteka 

AQUA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1 207,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.11.Z1515594705732425575Paged Meble S.A.

 0,0250Odpady tworzyw sztucznych070213

 34,6910Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,5000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 10,8600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,7000Żelazo i stal170405

 41,0300Opakowania wielomateriałowe1501051801483498721924939FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "AGMET" 

AGNIESZKA HOEDL
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 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809157258722249173Indywidualna Praktyka 

Lekarska - lek. 

Bartłomiej 

Gruszczyński

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096905245408171674838Sklep 

Medyczno-Ortopedycz

ny "ORTOMED" s.c.

 0,0048Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136345263237822280615MILENIUM ZAKŁADY 

BUKMACHERSKIE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0756Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005516978131020728Urząd Gminy 

Trzebownisko

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018300115808671015004PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE" 

TRANSDŹWIG" 

KONIECZNY LESZEK

 0,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,4800Metale żelazne191202

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690078720ZAKŁAD MECHANIKI 

SAMOCHODOWEJ 

RYSZARD BUSZ

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3140Metale żelazne160117

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2040Żelazo i stal170405

 0,3130Metale200140

 2,8400Opakowania z papieru i tektury1501016905272248141423729Przedsiębiorstwo 

Handl-Prod-Usług 

"MAŁOPOLSKA" S.C. 

Gorący,J.A. Jodłowski
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 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005493876851651551Urząd Gminy Nowy 

Żmigród

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 71,1480Inne niewymienione odpady030399DB17.21.Z3704849076852007616Zakład Produkcji 

Opakowań 

"TARNOPAK"  Sp. z 

o.o.

 82,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8800Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811191378172094563Studio Paznokci 

"Ivoncia" - Iwona 

Masajada

 22,3000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702086901030568130336843"HANDLOPEX" S.A.

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania z drewna150103

 73,5000Zużyte opony160103

 0,7500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053624471147941602143AUTO SERVICE 

Przemysław Gunia

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0460Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,2480Opakowania z papieru i tektury1501016903123058171001677PIERÓG MAREK : 

"GAŚNICA" ZAKŁAD 

KONSERWACJI I 

NAPRAW SPRZĘTU 

P/POŻ.PIERÓG 

MAREK

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303481208651473229Centrum Stomatologii 

Rodzinnej Katarzyna 

Dąbkowska

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500592927921047750Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Marek Wawrzkiewicz
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 5,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A6901359558130336990HONDA 

Przedsiebiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

SIGMA-CAR Sp. z o.o.

 3,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4390Zużyte opony160103

 2,0470Filtry olejowe160107

 2,0970Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5450Tworzywa sztuczne160119

 0,5400Szkło160120

 2,8220Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304511908671923492NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ" S.C.
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 0,0080Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

1603056917832198151005927PROT-MARK 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

MAREK BEM

 0,1870Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A0013970405240301927INTER_TEAM Sp z 

o.o.

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053609802878161526243Auto-Complex 

Capłap-Łania Marta

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,1150Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501888367921049536MARTA 

SZAŁAJ-STRZELEC

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181802373208133145842FHP RES-MEBLE

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108302522658671026657JAROSŁAW SURMA 

1.BLACHARSTWO-LA

KIERNICTWO 

SAMOCHODOWE 2. 

USŁUGI 

REMONTOWO-BUDO

WLANE
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304609348652143824PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "MAGIK 

GROUP"S.C.JACEK 

PUTO,ELŻBIETA 

PUTO

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010056639468650001793ZAKŁAD ŚLUSARSKI - 

JAN POWĘSKA

 2,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,7500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0150Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803586808133129033GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IWONA BOSEK
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 0,3460Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056906844328151078984Piotr Nicpoń 

PIOSERWIS

 0,0460Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1320Filtry olejowe160107

 0,3280Metale żelazne160117

 0,0230Metale nieżelazne160118

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810258388172108549Studio Urody Patrycja 

Polak

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109650017282Piotr Karmazyn 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"KARPIO"

 109,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056907117498151587272Dominik Bar Usługowy 

Zakład Stolarski 

STOLBAR

 0,8130Opakowania z metali150104

 6,2770Opakowania z papieru i tektury150101005661404"HALMAR" A.Mysior, 

W Gęsiorski sp.k.

 2,4510Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0470Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109180099160"SINAPIS" S.C. Apteka 

Prywatna Iza 

Aleksandrowicz-Gorcz

yca, Andrzej Gorczyca

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101N85.12.Z0106477227952064011Obwód Lecznictwa 

Kolejowego-Samodziel

ny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0640Metale nieżelazne160118

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1440Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3250Aluminium170402

 0,3250Żelazo i stal170405

 0,0140Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 18,4230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096903836538151017304Jadwiga dziura Apteka 

Ogólnodostępna
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904875428131559686Prywatny gabinet 

lekarski ginekologiczno 

położniczy Alina 

Kwater - Zuzak

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703328186871214724GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

OLSZEWSKI PAWEŁ

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146509599087941251583Powiatowy Urząd 

Pracy w Przeworsku

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160010028408151387952Urząd Gminy 

Rakszawa

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101803230908171458810Elektronika i Elektryka 

Samochodowa 

"TECH-MAR" Marcin 

Pietryka

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Inne niewymienione elementy160122
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 1,9900Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901026906751728721111372FIRMA 

PRODUKCYNO-HAND

LOWO-USŁUGOWADr

ukarnia MILLENIUM 

Mateusz Kasperek

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,2160Opakowania z metali150104

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2500Aluminium170402

 10,0200Papier i tektura191201

 1,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902636188191274266PRYWATNY GABINET 

Ortodentyczny 

JOANNA KIK

 0,0060Opakowania z papieru i tektury1501013702400456841007535"PIĘKNY OGRÓD" 

MAŁGORZATA 

NADZIAKIEWICZ

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500756758721162010Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy

 124,8400Odpady tworzyw sztucznych0702138303217768641393724"PILKINGTON 

AUTOMOTIVE 

POLAND" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 32,4000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 11 613,3700Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 149,1600Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 192,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 102,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 208,8200Opakowania z drewna150103

 3,2200Opakowania z metali150104

 8,0200Opakowania wielomateriałowe150105

 8,8900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 48,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 35,7400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 28,8400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4 851,7300Szkło160120

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704121096841738517"DENTICA" 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

SYLWIA KRUPA

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801105598171900648Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Paweł Binda

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505048868732546300NUTRIMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806050545170144723INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

PAWEŁ BOROŃ
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6905610148161007968PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. 

MAŁGORZATA 

DOMINO-MIERZWA

 0,3800Opakowania z papieru i tektury1501010103345785220003782ASSECO POLAND SA

 0,2600Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0070Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 30,2400Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z6905216648141419389GRAFMAR Sp. z o.o.

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2530Aluminium170402

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036505053957931034134PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

ŁOWIEC-ZAJĄC

 0,0037Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180571190MECHANIKA 

SAMOCHODOWA 

ZBIGNIEW SIERŻĘGA

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0040Tworzywa sztuczne160119

 0,0070Inne niewymienione elementy160122

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304000858671593913JADWIGA KOZACZ - 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ

 0,0011Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091806350268133639811APTEKA 

PRO-FAMILIA 

T.WAPIŃSKI, 

Z.SOBIESZCZAŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202036501868377951661176Bieszczadzki Oddział 

Straży Granicznej

 0,0360Inne niewymienione odpady040199

 0,3615Inne niewymienione odpady040299
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 0,2905Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6820Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0634Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,7000Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0485Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9812Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0002Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 1,0870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0310Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 0,0008Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0240Inne baterie i akumulatory160605

 0,0900Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0550Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0050Szkło170202

 0,0715Aluminium170402

 2,1710Żelazo i stal170405

 0,2198Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0220Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 182,0000  54.60Inne niewymienione odpady190899

 0,2070Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,4890Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2950Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,3650Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 0,5000Odpady wielkogabarytowe200307

 257,0600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056515481367931288797ZPUH "ELDREW" 

Elżbieta Kociołek
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501829577951055688Kompleksowy Zakład 

Pogrzebowy "HADES" 

Władysław Grabowski

 0,0440Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011809106105170346094GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ZWIERZAK" JAKUB 

SZPUNAR

 0,0380Roztwory utrwalaczy090104

 0,2980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810241876852220847Przychodnia 

Weterynaryjna 

"VetCenter" lek. wet, 

Karol Kaleta

 1,5850Zużyte opony1601033625382208151653365Wojciech Szylar FHU 

Serwis Opon

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208831226560Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo i 

Lakiernictwo Andrzej 

Bieniek

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303096928671579250PRYWATNE 

GABINETY 

LEKARSKIE 

S.C.RENATA 

KACZMAREK,ANDRZ

EJ KACZMAREK

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800225717941359783Katarzyna Antosz-Rut 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501011805771746871625516DROZD PLAST 

Wioletta Drozd

 0,0710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z690727503 000268133176825NZOZ FEMINA Sp. z 

o.o.
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 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370444463Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Kołaczycach

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917983278133185333NZOZ MA-DENT M. 

Łazorko

 79,7600Opakowania z papieru i tektury1501013711134908191559477Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowe ZAGRODA 

Sp. z o.o.

 544,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 139,5700Opakowania z metali150104

 39,9300Opakowania wielomateriałowe150105

 416,1000Opakowania ze szkła150107

 109,3600Papier i tektura191201

 221,2000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 5 902,3800Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 2 990,2600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803468207952406204ESTETIC M.Olejnik
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 0,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053704036136841347372 MARCIN 

ZYGAROWICZ FIRMA 

MEBLOMAR

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501400547951014904Zbigniew Pusz Zakład 

Mechaniki 

Samochodowej I 

Blacharstwa

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0680Tworzywa sztuczne160119

 0,5900Skratki1908013648338098652563503GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

ZALESZANACH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5800Zawartość piaskowników190802

 690,1000  160.59Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,3900  1.09Inne niewymienione odpady190999

 279,7100Opakowania z papieru i tektury1501013636127797952535634EKOLINE Usługi 

Komunalne Spółka z 

o.o.

 525,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 10,8600Opakowania wielomateriałowe150105

 8,9800Żelazo i stal170405

 398,8950Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 13,9940Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161803628297941771420Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w 

Pantalowicach

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903182598131766698NZOZ KARDIODENT

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103704081256841468584KIELAR JACEK 

STANISŁAW USŁUGI 

STOLARSKIE

 0,0940Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180296794F.H.U. DARO CAR 

Dariusz Kazieczko

 0,5100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8360Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1550Żelazo i stal170405
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704395516851946559KEMED sp. zo.o.

 0,0720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.14.F1803004265170244206Centrum Medyczne 

KINESIS s.c. Andrzej 

Boruta i Mariusz 

Wolańczyk

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3 423,5200Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z8304821378652214553MCS - METAL 

CLEANING Sp. z o.o.

 5,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1 316,4700  286.19Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

519



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302197248651116742Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny Lek. 

medycyny Barbara 

Tutka

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166916986206840013315Przedsiebiorstwo 

Robót 

Telekomunikacyjnych 

Sp. zo.o.

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086511531597951483800SERWIS MOBILNY 

Andrzej Stadnik

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0300Metale żelazne160117

 0,2960Zmieszane odpady opakowaniowe150106180552317AUTO - SPEC 

BARTOSZ KULBIDA

 0,4410Żelazo i stal170405

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300977358651035995Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga Morawiec - 

Antosiewicz

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809605208171004977Rehabilitacja Igor 

Ostrowski
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515551207921846043Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika 

Dobrowolska-Zabawa

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313800778651035713Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kluk

 0,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.24.Z6906592918721562270Firma Transportowo 

Usługowa POL-TRANS 

Bogdan Dubas

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3600Zużyte opony1601036500992397951059539Konserwacja i Naprawa 

Pojazdów 

Samochodowych Jerzy 

Pempu¶

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803779637921273831Agata Farion, 

„Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo- 

Rodzinnej"

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502516127951645912Ewa Zabrowarna 

Praktyka Pielęgniarska
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509676127951576967Gabinet Medycyny 

Estetycznej Alicja 

Pelczarska

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690067337PHU HURT-DETAL 

JÓZEF DUL

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030615091478641209169Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Małgorzata Szymuła

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807709206871876827Gabinet 

Stomatologiczny Jakub 

Rudak

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810157006852090480Przemysław Gustek 

Mechanika Pojazdowa

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005441318650004219Urząd Miasta i Gminy

 0,1370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Inne baterie i akumulatory160605
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 0,4340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312213508671995557" NASZE ZDROWIE 

"Sp. z o.o.

 0,7110Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0000  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607086500770907950003212Naprawa Urządzeń 

Przepływowo-Pomiaro

wych Henryk Jaroch

 0,1075Zużyte opony160103690638521ZAKŁAD 

WULKANIZACYJNY 

RENATA WALTOŚ

 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,0041Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168313571098172037080Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Jaślanach

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005074438130268969Bank Spółdzielczy w 

Głogowie Młp.

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026501707247921469735Gajda Jacek 

Przychodznia 

Weterynaryjna 

"FENIKS"

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905044608151083502Prywatny gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Barbara 

Biajgo

 0,0260Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690135850PRODUKCJA HANDEL 

USŁUGI AUTOREX 

KOCĘBA ZBIGNIEW

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1770Metale200140

 4,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093642419835542937875ALBA BIS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131801022128172006524"SOTER" Sp. z o.o.

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101213316196793047004Polsaros Sp. z o.o.

 0,0400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041803888758652504133Cerny Studio 21 Sp. j.

 9,5100Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6450Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213830277087AUTO-EXPRES 

J.Kowalczyk, 

A.Surowaniec  Sp.j.

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056915535778132350474Zakład Stolarski 

Grzegorz Świgoń

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023650834286252134708Przychodnia 

Weterynaryjna 

VetMedic Tomasz 

Grabowski

 0,0370Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.30.A2782178996441671376Firma 

Handlowo-Usługowa 

AKUMIX Jerzy Wąs

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136905816728141588011GMINA NIWISKA

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711847686851937388Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Jarosław Borda- 

Sieczkowski

 0,4200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113628391045223042280ICA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704688546891062393Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

„MAR - MED”

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180495393 ADCAR Warsztat 

Samochodowy 

Kalandyk Adam

 0,1260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2030Filtry olejowe160107

 0,0710Metale nieżelazne160118

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DN37.20.Z6905759968171051497Firma 

Handlowo-Usługowa 

ATUS Leszek Barnaś

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3260Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3890Opakowania z drewna150103

 0,5910Opakowania z metali150104

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 399,2200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301200618651723927CELINA 

GUMIŃSKA-LEKARZ 

STOMATOLOG

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081805327118133613622ASR s.c. Auto Serwis 

Rzeszów

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1520Filtry olejowe160107

 1,0330Metale żelazne160117
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 0,0455Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303137368651014875Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Połozni

czy

 4,2430Opakowania z papieru i tektury1501011807065076842623029FLUKAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,8480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,3400Opakowania z drewna150103

 1,1220Opakowania z metali150104

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6200Zużyte opony1601031810610306871958206PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWE 

SANPOL S.C. PIOTR 

KOBIAŁKA, MATEUSZ 

KOBIAŁKA, ADAM 

MĘKARSKI, BOGDAN 

JASIŃSKI

 9 067,7000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DG24.16.Z8500228008720003568Zakłady Tworzyw 

Sztucznych "LERG" 

S.A.

 21,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 49,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,4000Opakowania z metali150104
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 46,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0012Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 295,6200Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 63,0200Żelazo i stal170405

 8,7690Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 1,8000Skratki190801

 11,5000Zawartość piaskowników190802

 1 358,0500  312.76Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1420Opakowania z tworzyw sztucznych1501021801280456842127052ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY "BET-WIT" 

BEATA JAŚKIEWICZ

 0,0640Płyny hamulcowe160113L75.11.Z0001624128131230176Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0100Żelazo i stal170405

 0,3600Papier i tektura191201

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811084938171890393Jera Kosmetyka - 

Agnieszka Miśkiewicz

 0,5600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3710914006842294169NZOZ 

"MEDICUS-DUKLA" 

SP. Z O. O.

 0,0570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083700338506841279280WOJCIECH SZMYD 

AUTO- SERWIS " 

TERCAR"

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1390Zużyte opony160103

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0170Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1760Metale żelazne160117

 0,0250Metale nieżelazne160118

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Szkło160120

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810693795170018970Serwis Samochodowy 

KAR-MOTORS 

Katarzyna Kraszewska

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0780Filtry olejowe160107

 7,8450Żelazo i stal1704058302610058671033657Firma Handlowo 

Usługowa Jacek Kosior

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021811591908151582174Gabinet weterynaryjny 

DOKTOREK Mariusz 

Cwynar

 38,6600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201053704879816870002440CARBO-SAN 

BOGUSŁAW KMIEĆ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711075846861214674Indywidualna Praktyka 

Położnicza Iwona 

Wacek

 2,8000Opakowania z papieru i tektury1501011806237808722382185BFT Sp. z o.o.

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Inne oleje hydrauliczne130113850468788PPUH "WIMAR"s.c. 

Bolesław Górzan, 

robert Górzan
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301506368671030765Prywatny Gabinet 

Lekarski, Ryszard 

Szymański

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166905770968131444339NZOZ LUXMED

 0,0080Szkło170202

 2,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800149917952344302"Praktyka Lekarska - 

Magdalena i Robert 

Wydra" Spółka 

Partnerska

 0,2530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611950248172177326"VITA-SPES" 

Zaskalska, 

Szymańska, Turkot 

Sp. j.

 0,6900Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.62.A6900204658170011550ZAKŁADY 

ELEKTRONIKI I 

MECHANIKI 

PRECYZYJNEJ "R&G" 

sp. z o.o.
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 1,0980Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,8900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,5040Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2300Szkło170202

 1,7610Aluminium170402

 22,5760Żelazo i stal170405

 0,1820Cyna170406

 0,0100Opakowania z drewna150103DJ28.62.Z6902975058141000325Zakład Produkcyjny 

"ROLMET" Piotr Frycz

 23,1200Żelazo i stal170405

 0,1300Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2,2500Papier i tektura2001016906977599661309006EDEN s.c.

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703864066841777144ANTON-SERVICE 

Zakład Naprawy i 

Handlu Sprzętu 

Ogrodniczo-Le¶nego
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 0,4600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051811544298181241265Zakład Stolarski " 

MIRAF" Teresa 

Osetkowska

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0560Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800456108821772245Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-położni

czy Sławomir Mitera

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301490768651029799Salon Fryzjerski 

Bogumiła Pająk

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183704444576851950182Samodzileny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Brzyskach

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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Opakowania z papieru i tektury1501011803558936842276958MICROELECTRONICS 

ŁUKASZ DROZD

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803490078131165119NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

PERIOCENTRUM 

ANNA SKIBA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130010593728161123924DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508978927921034279FLESZAR JADWIGA - 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 9,6200Metale żelazne1601178313128518141566854KOLTEX Sp. z o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,3050Żelazo i stal170405

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086903036258181000567AUTOMARKET S.C. 

Jarosław Podraza, 

Mateusz Podraza

 0,4600Metale żelazne160117
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301995598651039697Wiesław Kowski

 0,1390Metale nieżelazne160118180816035TOMCARS Andrzej 

Kotula

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Aluminium170402

 0,8453Żelazo i stal170405

 0,0900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101F45.24.B6904099388171201933Przedsiębiorstwo 

Robót Melioracyjnych i 

Inżynieryjnych "RPM 

MIELEC" Sp.z o.o.

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,0600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0100Filtry olejowe160107

 8,7100Żelazo i stal170405

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych1501021801961248941419362Katarzyna Warzocha - 

"VIDEOLAN"

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6500  1.65Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0280Papier i tektura200101
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502464627951677711Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Anna 

Popiel-Wachowska

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904688468191173536Irzyk Danuta GABINET 

DENTYSTYCZNY

 3,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A6902468448191270222Bągard Bogumił 

Gospodarstwo 

Ogrodnicze

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690723652MECHANIKA 

POJAZDOWA JACEK 

BATÓG

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Inne niewymienione elementy160122
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 0,0380Aluminium1704023701236936840017224Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

Marek Bochenek

 1,7100Żelazo i stal170405

 0,1430Papier i tektura191201

 0,0150Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0040Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0600Tworzywa sztuczne200139

 3,1100Opakowania z papieru i tektury1501015306061817540271195OPOLTRANS 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowo-Pr

odukcyjne Janusz 

Wiszczuk

 0,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,0150Zużyte opony160103

 6,2000Inne niewymienione odpady101299DI26.26.Z6900260608180002127Zakłady Magnezytowe  

ROPCZYCE S.A.

 1,4600Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 28,7200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 18,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 46,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 98,3000Opakowania z drewna150103

 3,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 8,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,0000Zużyte opony160103

 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0003Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,6140Smoła i produkty smołowe170303

 0,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121804666416891022962Barbara Szałańska 

AUTO SERWIS

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0500Tworzywa sztuczne160119
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 21,3400Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0003066508161452585Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 13,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,9400Opakowania ze szkła150107

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,4900Żelazo i stal170405

 0,5090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 42,3510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 78,0850Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050008720426840000809UZDROWISKO 

IWONICZ S.A.

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,9400Żelazo i stal170405

 0,2440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0037Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,3000Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,2300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053621034036842408549AUTO-MARTIN 

MARCIN 

KRZYSZTYNIAK

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0140Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Inne niewymienione elementy160122

 0,0300Inne niewymienione odpady0801996502003947951313920Zakład 

Usługowo-Naprawczy 

Andrzej Ochalski

 0,0050Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 0,0040Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,0200Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0610Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,1800Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905310948132261173Gabinet Lekarski Lek. 

Med. Stanisław 

Szpunar
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 21,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056915319378133189957Przedsiębiorstwo 

Przewozowe 

Podkarpackiej 

Komunikacji 

Samochodowej Sp. z. 

o.o.

 2,6050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3930Filtry olejowe160107

 4,0030Metale żelazne160117

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011811676568181625801Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy MIKI Magdalena 

Bieszczad

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8950Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800395907941097171Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe 

"MEBLOMIX" Jerzy 

Misiak

 0,0490Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2690Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,2640Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104
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 0,2670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5270Drewno170201

 0,0150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051805640948161027422ZAKŁAD STOLARSKI 

"MASTER" DOLECKI 

GRZEGORZ

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036513108257951481089Lidia 

Wołoszczak-Radochoń

ska Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

"Wyszatyce"

 3 644,7600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051802144607931479385FHU "AKRIS" 

Krzysztof Uszkowski

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205370241168Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Stanisław Pytlak

 0,4350Filtry olejowe160107
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 0,6120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016900245698170005093Agencja Rozwoju 

Regionalnego MARR 

S.A.

 618,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105370100723Zakład Produkcyjny 

Usługowo-Handlowy 

Józef Duduś

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101365525694GARDA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4800Żelazo i stal170405

 0,0220Mieszaniny metali170407

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C180207135 000315170207145NZOZ "AMIKA"

 0,0100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603808304551528652139432HEWWIA S.C.FIRMA 

INWESTYCYJNO-HAN

DLOWA WITOLD 

STEC,IWONA 

RUTYNA

 0,8000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,1200Oleje i tłuszcze jadalne200125

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DM34.30.A3711697286871795342ADR POLSKA S.A.
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 22,9570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2300Inne niewymienione odpady080199

 105,9900Osady i szlamy z fosforanowania110108

 1 664,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 166,7100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 11,3600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 46,8900Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 4,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 26,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 11,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 286,4000Opakowania z drewna150103

 3,3330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 25,6570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1950Tworzywa sztuczne160119

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0990Aluminium170402

 1 471,0600Żelazo i stal170405

 0,5100Mieszaniny metali170407

 0,1400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 9,6150Opakowania z papieru i tektury1501012917707909591452482KOLPORTER SIECI 

HANDLOWYCH SP. Z 

O.O.

 4,8770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Żelazo i stal170405

 1 052,8770Papier i tektura191201

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303148658651361281Prywatny Gabinet 

Dentystyczny lek. 

stom. Ewa Zielińska

 0,0500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201091800509238171992082KARS So. z o. o.

 0,8920Aluminium170402

 14,0340Żelazo i stal170405

 6,3650Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806118476881204420ŁUKASZ 

KUCHARCZYK CISAN

 109,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056514384597952229759Firma "TRANS" S.C. 

Bogusław I Janusz 

Pasiecznik

 0,3000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223702008736850004571Podkarpackie Centrum 

Produkcyjno-Wdrożeni

owe "EKO-KARPATY" 

Jan Pąprowicz

 9,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013700189446840005304Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowo-Pr

odukcyjne 

IRMOTJanusz Rajchel

 2,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Odpady spawalnicze120113

 0,3450Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,2130Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2130Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,3350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5000Metale żelazne160117

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0970Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 9,3000Żelazo i stal170405

 5,1750Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.11.A0004797357920003176Rolniczy Zespół 

Spółdzielczy im. 

Ludwika Waryńskiego 

w Młynach

 1,5000Inne niewymienione odpady020199

 0,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8860Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DK29.56.A6916747088133278856MAKARONY POLSKIE 

S. A.

 14,8300Opakowania z papieru i tektury150101
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 35,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2920Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,7630Żelazo i stal170405

 0,0820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804675576842341667AUTO-DIAG naprawy 

mechaniczne, 

elektroniczne, 

diagnostyka Norbert 

Uliasz

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0970Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0190Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1680Metale żelazne160117

 0,0350Metale nieżelazne160118

 0,0190Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Szkło160120

 0,1450Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN36.14.A3704482836842148663"KROFAM" Sp. z o.o.

 6,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105
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 0,5660Inne niewymienione odpady030199

 7,6950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 2,1320Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 1,5500Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 2,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 7,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5200Opakowania z drewna150103

 1,0280Opakowania z metali150104

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte opony160103

Filtry olejowe160107
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 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,0600Żelazo i stal170405

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0070Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702043703796136851115189Bogdan Pikul Bestol 

Usługowo Produkcyjny 

Zakład Drzewny

 0,0080Opakowania z metali150104

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502038303715738651127496ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA 

EDWARD BIS

 0,0010Szkło170202

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304060768671883640Zabiegi i Usługi 

Pielęgniarskie, Barbara 

Rębisz i Marzena 

Kozdęba
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806175255342329906Renata Strycharz 

"RENEE"

 0,9220Opakowania z tworzyw sztucznych1501026900951388141001916Starakiewicz Halina 

PPUH "SET-2"

 0,0070Opakowania z metali150104

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802726357941659893Studio Paznokci 

Magdalena Majcher

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033601200768171967919Mobilne Studio 

Diamond Ars Tattoo 

Dorota Duszkiewicz

 0,0072Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301208138651035481Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

lek.med. Andrzej 

Zeman
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 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086905579308131093437Mechanika Pojazdowa 

Marian Boczar

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0870Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,7250Metale żelazne160117

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021801799998671962144WOJCIECH ORĘZIAK - 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MAMUT"

 7,8700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053704588678191167599Kuchnie Babica 

Pracownia Meblowa 

Sławomir Kocur

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 50 310,9000Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

1002010128597601181234296Huta Stali 

Jakościowych S.A.

 2 886,8600Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

100208

 5 982,6100Zgorzelina walcownicza100210

 34,5700Inne niewymienione odpady100299

 25 012,8970Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4650Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 19,7480Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,8200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 56,1250Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 3,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 11,5800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 221,5000Opakowania z drewna150103

 99,6600Opakowania z metali150104

 2,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,7600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,8710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 820,8900Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 1,5990Miedź, brąz, mosiądz170401

 40,3520Żelazo i stal170405

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401E40.13.Z8304530708652135842ENESTA Sp. z o. o.
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 1,6000Aluminium170402

 98,1000Żelazo i stal170405

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701664616871303818ANDRZEJ HOROSZKO 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA - 

PORADNIA 

ORTODONTYCZNA

 0,9150Opakowania z papieru i tektury1501018312020518171856870Zakład 

Piekarniczo-Cukiernicz

o-Garmażeryjny " DUL" 

Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303117438651667436Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej nr 2

 0,0590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083704829896842014520F.P.H.U. 

"Such-Zygmunt" 

Bogdan Zygmunt

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1530Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0140Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1250Metale żelazne160117
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 0,0220Metale nieżelazne160118

 0,0140Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Szkło160120

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005442086871463887URZĄD GMINY W 

KOMAŃCZY

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098313625608652363098Apteka "REMEDIUM" 

s.c.

 0,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121802795545170237413Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne 

Rzeszów Sp. zo.o.

 16,3780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,7200Zużyte opony160103

 1,0400Filtry olejowe160107

 13,9080Metale żelazne160117

 0,7400Inne niewymienione odpady160199

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 48,7800Żelazo i stal170405

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A3711750316842363982Miejska Komunikacja 

Samochodowa Sp. z 

o.o.
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 0,1390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2400Zużyte opony160103

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,7130Szkło160120

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053615496406842233216ROZ-MOT 

MAŁGORZATA 

ROZENBEIGER

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0060Inne niewymienione elementy160122

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808995298172166618Gabinet 

Stomatologiczny 

Michał Wojciechowski

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902361948131059831Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Dariusz Śliwa 

Specjalista Ginegologii 

i Położnictwa

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803257166861231187NZOZ Ośrodek Zdrowia 

w Domaradzu

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809522708672237675TerMed Sp z o.o.
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 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313146378141076268EXTRADENT ANNA 

WILK

 0,7800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053700130596850004157TRANSPORT 

MIĘDZYNARODOWY I 

SPEDYCJA 

"TRANS-TIR" 

WOJCIECH DZIEDZIC

 5,0000Kwasy trawiące110105DL32.20.A6903040628171001134AGMAR S.A. (dawniej 

Agmar-Telecom Sp. z 

o.o.)

 242,0000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 179,8020Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 30,3020Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3,4450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 564,0950Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A1801931148191605450 SFM Sp. z o. o.

 45,1200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1350Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 2,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 101,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z metali150104

 46,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000  0.09Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023610574708652561289GABINET 

WETERYNARYJNY 

"NOWAWET" 

Katarzyna 

Zielińska-Rębisz
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 0,0200Żelazo i stal1704050131020589511855233DECATHLON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 9,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G50.50.Z1211174291060002279BP EUROPA SE 

SPÓŁKA 

EUROPEJSKA 

ODDZIAŁ W POLSCE 

KRAKÓW

 0,7430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500456707951074384Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska 

"Medyk" Lucyna 

Brzyska-Fynyk

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213690691060Liceum 

Ogólnokształcące 

Im.Ks.Piotra Skargi W 

Sędziszowie 

Małopolskim

 0,4910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500901497921463572Specjalistyczny 

Gabinet 

Dermatologiczny 

lek.med. Marian Kyc 

Specjalista Chorób 

Skóry

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058502559638721007798Usługi Transportowe 

Krzysztof Bąk

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,2000Zużyte opony160103

 0,2500Filtry olejowe160107

 0,7460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704309816851942320Centrum Zdrowia DR 

Mastej s.c. 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,8290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806495028133572165Mechanika Pojazdowa 

Żak Łukasz

 0,0180Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803176509596247921882435Dom Pomocy 

Spolecznej w 

Moszczanach

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701554116871056722Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Rudak

 1,6330Opakowania z papieru i tektury1501016900079678130067231TUKAN Paweł 

Woźniak & Janusz 

Śledziona Sp.J.

 0,4950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Papier i tektura191201

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216E41.00.A8313150398141560952GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW,KANA

LIZACJI I 

OCZYSZCZANIA W 

MAJDANIE 

KRÓLEWSKIM

 4,2600Skratki190801

 6,4070Zawartość piaskowników190802

 83,0000  18.27Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036912978268181346165NZOZ Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Sylwina Żak-Pieprzak

 6,5000Skratki1908016501710957931007189Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Oleszycach

 13,5000Zawartość piaskowników190802

 51,0000  22.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 4,5070Baterie i akumulatory ołowiowe1606011800791866852178588AUTO-PLUS Sklep 

Motoryzacyjny Spólka 

Cywilna A. Wojdyła, 

Z.Kiciliński

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1801092376881228389Gabinet Weterynaryjny 

Karol Kusal

 4,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901310878170010562FPHU "SOSNA" Józef 

Sosiński

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904430948171370848Gabinet 

Stomatologiczno - 

Ortodontyczny Gromny 

Adam

 31,5200Inne niewymienione odpady0702991806118245170331810HALICO Sp.z.o.o

 2,0950Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 2,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905772398151199392GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058500032568720007371Firma Handlowa 

"ALMETAL" Krzysztof 

Jezuit
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803739456891179178Agnieszka Matuszczyk 

NZOZ AGA-MED

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106514314117951198531Agnieszka Picur 

TRENDY Studio Fryzur

 2,0000Osady i szlamy z fosforanowania110108DH25.11.Z8303308128651796671IZOMET STALOWA 

WOLA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 49,0150Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4840Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,2310Żelazo i stal170405

 0,4200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188312044698652231758BIURO 

RACHUNKOWE 

"TAKS" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 20,8900Odpadowa masa roślinna020103E40.30.B3703741076840001341MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o.

 1 863,3650Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 304,8200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,6060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 444,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 685,1430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 261,6700Opakowania z metali150104

 31,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 2 039,1400Opakowania ze szkła150107

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,4470Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0240Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 2,9140Metale żelazne160117

 0,0080Metale nieżelazne160118

 0,2770Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 0,0890Inne niewymienione elementy160122

 0,6590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6700Inne baterie i akumulatory160605

 27,0320Żelazo i stal170405

 602,5300Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1 871,4800  68.31Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 741,0400Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 19,8800Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 11 110,7300Inne niewymienione odpady190599

 268,0000Skratki190801

 357,3000Zawartość piaskowników190802

 7 876,6300  1,869.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 81,9500  22.55Osady z klarowania wody190902

 56 627,3100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 3,0400Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 37,2300  27.38Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 181,4140Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0026Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005246838161078112URZĄD MIEJSKI W 

LEŻAJSKU

 0,0780Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161802705998133525088NZOZ AVEE-med s.c.

 0,5390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,2150Opakowania z papieru i tektury1501018717118969562128282NEUCA LOGISTYKA 

Sp. z o.o.

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0620Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902373028171022627Prywatny Gabinet 

Stomatoligiczny  lek. 

med. Jolanta Pręgiel

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801123704743816842128666ECO_LINE  PIOTR 

POTOCKI

 0,0500Odpady spawalnicze120113
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 1,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4800Cynk170404

 5,0200Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023702054226851073025Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet.Stefan 

Sochacki

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301579408671058077LIDIA KLUK-GABINET 

OKULISTYCZNY

 0,0550Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093630960658722412207Apteka "Arnika" Sp. z 

o.o.

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096903424608191001812Apteka Prywatna s.c. 

Bogusława 

Surmacz-Złotek, 

Bożena Potylińska

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900372768171016331NZOZ PULM-MED 

Poradnia 

Pulmonologiczna
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8312244378171885446NZOZ "Centrum 

Medycyny 

Specjalistycznej" Sp. z 

o.o.

 0,5000Opakowania wielomateriałowe150105180450597SPRZEDAŻ I SKUP 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH PATI - 

PET Łukasz Czapla

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136905611328132927169Wojewódzki Zespół 

Specjalistyczny w 

Rzeszowie

 6,6480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2360Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181810762678652559861SANUS SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,4730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0830Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0040Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,8900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056904495768132128681AUTO-SERWIS S.C. 

SKLEP 

PEUGEOT-RENAULT 

ANTONI ZAKIELARZ, 

PAWEŁ ZAKIELARZ

 0,3110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3760Filtry olejowe160107

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186917895588161589367ZPH WELDMENT Sp. 

z o. o.

 40,4650Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6100Żelazo i stal170405

 4 720,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011703020080324428130334181Przedsiębiorstwo 

"MOLTER" Sp. z o.o.

 0,5940Opakowania z papieru i tektury15010118066066268425035901) Piekarnia Mikosz 

Agnieszka i Marek 

Mikosz s.c. 2) Wypiek 

Pieczywa Drobnego A. 

Mikosz, M. Mikosz 

s.c. 3) Handel, Produ

 0,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,9200Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307030163210745222548391SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

LOTNICZE 

POGOTOWIE 

RATUNKOWE

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z1801721646842044768Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Węgrzyn

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6200Opakowania z papieru i tektury1501016509516287941100364Piekarnia - Sklep 

Felicja ¦cisłowicz

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514184167952194127Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"INMED" S.C.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162605860408631542281TOP TANK DARIUSZ 

BUŁACIŃSKI
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701412256871026371Piotr Lewek, Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny,

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703446106871302380Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Beata 

Kobiela

 32,3500Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.11.A8312074798171864013Zakład Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki 

Chorzelów Sp. z o.o.

 7,7520Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 4,7140Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 6,0790Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0800Żelazo i stal170405

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205364742917AUTOSPEC 

MECHANIKA 

POJAZDOWA 

WIESŁAW JEDZINIAK

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0750Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105691772233ZAKŁAD STOLARSKI 

"MAX" KRYSTYNA 

KUK

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810358255170050749FRADENTE Łukasz 

Franczyk

 1,8000Opakowania z papieru i tektury1501013700880636840000637CHEMIGRAFIA Michał 

Łuczaj

 1,4300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016900412148170004076UBÓJ ZWIERZĄT 

ORAZ SPRZEDAŻ 

WYROBÓW 

MIĘSNYCH - Mirosław 

Zając

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,4000Żelazo i stal170405

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026902924428151000025PPHU "SUPICO"

 20,0100Żelazo i stal170405

 1,8000Papier i tektura191201

574



 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711070876861280062INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ EWA 

SZYSZKA

 0,0110Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DG24.30.Z1803822988722336742AKSIL Fabryka 

Specjalistycznych 

Wyrobów Lakierowych 

Sp. zo.o.

 15,6500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,2290Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,9160Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809983906842464714Ewelina Bogacz-Munia 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologicza

 185,9600Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z6908959918171247734Firma 

Produkcyjno-Usługowa 

Zbigniew Stachowicz
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 22,0700Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312037548171860185NZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczy 

PRZYSTAŃ

 0,6000Żelazo i stal1704051806997998141677708RETOS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804054968133579517ESTETIKA 

Cierplikowski & 

Delmaczyński Sp. J.

 167,8100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912126917958508722217888B.N.S. RECYKLING 

S.C.

 18,4100Skratki1908011804826706881292619Leskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.

 37,9800Zawartość piaskowników190802

 1 425,0000  240.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016905581998131369359Carbo SerwisLeon 

Orlowski

 0,0440Żelazo i stal170405

576



 0,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204F45.11.Z0040214996840008053FHU GABŁO Sp. J

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,9200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4510Filtry olejowe160107

 0,0810Płyny hamulcowe160113

 0,1600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0930Tworzywa sztuczne160119

 0,2050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011803328578172080638Trans-Turbo 

Regeneracja s.c. 

Barbara Pląder, 

Bogdan Pląder

 0,0310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0850Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DK29.23.Z8503317188720000021Wytwórnia Urządzeń 

Chłodniczych 

"PZL-Dębica"  S.A.

 3,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0950Inne odpady110302

 34,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 101,9600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,4500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2000Odpady spawalnicze120113

 1,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Drewno170201

 1,2000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3000Inne niewymienione odpady190999

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081801069198652428745Certus Tomasz Dziama 

Sp.Jawna

 0,1100Opakowania z metali150104

 0,0800Miedź, brąz, mosiądz170401

 38,0000Żelazo i stal170405
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514388097921556397NZOZ GOLDENT Beata 

Kożak

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.62.Z6917403518132811722FHPU JARPOL 

Jarosław Białek

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A6900293548130334353Miejskie 

Przedsiębiorstwo Dróg 

i Mostów Sp. z o.o.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Inne niewymienione elementy160122

 0,2260Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1 130,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0120Tworzywa sztuczne170203

 183,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 9,2300Żelazo i stal170405

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091803507897931590993APTEKA RODZINNA J. 

DOROTA I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168304544258671023185MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA IM. DR 

MICHAŁA MARCZAKA 

W TARNOBRZEGU

 10,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.B6905378088132803987Gospodarstwo 

Ogrodnicze  Artur Haba

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091801969707940001654L. Cichulska, M. 

Jędrzejczak Apteka 

Prywatna Leków 

Gotowych Sp. J.

 31,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056915379708131032418Adam Wiech 

Usługowo-Produkcyjny 

Zakład Stolarski

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801980578512926101Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

„ALIDENT” lek.dent. 

LISOWSKI PAWEŁ

 19,6600Żelazo i stal1704056500392437940002091Spółdzielnia pracy w 

Studzianie-Dolne

 0,0570Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046905839268131668263Pracownia Protetyczna 

PRODENT Machnik 

Małgorzata

 0,0060Inne niewymienione odpady1013991807117807151579964Ceramit Art 

Laboratorium 

Protetyczne Edyta 

Pastucha

 0,0020Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0015Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0005Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 25,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109G51.55.Z0148938725272218827Houghton Polska Sp. z 

o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502619587921475523Praktyka Pielęgniarek i 

Położnych  Zofia 

Ćwikła

 0,0270Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110351451268GEOFIZYKA Kraków 

Sp. z o. o.

 0,3230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,2220Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.62.A0000376297950201248Fabryka Aparatury 

Elektromechanicznej 

"Fanina" S.A.

 0,2000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070608

 17,0920Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,1010Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 6,7060Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,2910Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,7990Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0450Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali zawierające chlorowce (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120106

 2,6000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,8370Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 3,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,4000  0.34Wodne ciecze myjące120301

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2220Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9580Opakowania z papieru i tektury1501016906800268133039695Zakład Wykonawstwa 

Sieci Elektrycznych 

Rzeszów Sp. z o.o.
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 0,2230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania z metali150104

 0,0960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Zużyte opony160103

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 179,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,8400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0480Tworzywa sztuczne170203

 64,4200Żelazo i stal170405

 20,7770Mieszaniny metali170407

 0,3400Papier i tektura191201

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804015296871822895Gabinet 

Stomatologiczny 

Lekarz Dentysta 

Katarzyna Skoczyńska

 18,6600Zmieszane odpady opakowaniowe1501061801831628172034271PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNE 

"DOM-EKO" Sp. z o.o.

 3,1400Inne niewymienione odpady160199

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z3700239746840012362"HEDOM" Henryk 

Michna
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Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0200Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

1302071810973066842511520Auto Serwis NIŻNIK

 0,0650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Zużyte opony160103

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0170Metale nieżelazne160118

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900417118151476762GABINET MEDYCYNY 

RODZINNEJ SZPUNAR 

ANDRZEJ

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810313077372093579Marcin Kaleta 

Lekarz-Dentysta
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 0,0930Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308DE22.22.Z6900656578130202108Firma 

Usługowo-Handlowa 

HETMAN A. Bugaj, S. 

Pawik Spółka Jawna

 0,0030Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8500Aluminium170402

 31,6700Papier i tektura200101

 0,0200Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170173016075262542704PKP ENERGETYKA 

SPÓŁKA AKCYJNA 

ODDZIAŁ W 

WARSZAWIE ZAKŁAD 

LUBELSKI

 0,1200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 73,9400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 90,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 38,4970Drewno170201

 0,4390Tworzywa sztuczne170203

 0,0660Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0150Aluminium170402

 111,4150Żelazo i stal170405

 35,8200Mieszaniny metali170407

 5,1900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046901048028131135087Pracownia Protetyczna 

" Palczak Dent " 

Palczak Piotr

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800702398181132122Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"AG-MED" - Opieka 

Pielęgniarska

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804891168171033938Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Lamot - 

Piechota

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093629509888641260638APTEKA NOVA 

HELENA FRAŃCZAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704398706861204799Opieka 

Stomatologiczna 

Teresa Oberc

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141801943038131543461Kancelaria Radcy 

Prawnego dr Olgierd 

Łunarski
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705171336851468060Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Łęgowik

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.B6905150148171667258Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o. o.

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6650Żelazo i stal170405

 0,0250Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083701502476870003037FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

AUTO-CZĘŚCI JAN 

PRZYBYŁA

 0,0045Opakowania z metali150104

 0,8500Zużyte opony160103

 0,1410Filtry olejowe160107

 0,0250Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,8100Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0045Aluminium170402

 2,3800Żelazo i stal170405

 0,1320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041417499355272632018EKOEUROPA 

ENERGY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800167549161325226NZOZ MODEL SMILE 

Rafał Wróblewski

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502321297951799934"Gospodarstwo 

Rybackie w Starzawie" 

Sp. z o. o.

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2150Zużyte opony160103

 0,0680Filtry olejowe160107
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 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3700542136851257618Gabinet 

Stomatologiczny 

Lucyna Madejczyk

 0,0127Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021811418758133411479Gabinet Weterynaryjny 

Bliźniaczek Eliza 

Stąchor

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205000467028Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych w Błażowej

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Ołów170403

 1,2300Żelazo i stal170405

 1,3400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056900382938171014177Zakład Meblowy "TAK"

 0,0860Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Aluminium170402

 3,0100Opakowania z papieru i tektury150101831303935CARLO BOSSI 

PARFUMES SP. Z 

O.O.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2500Opakowania ze szkła150107

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021806131197952079679Naprawa Pojazdów 

Samochodowych Piotr 

Szybiak

 2,8000Zużyte opony160103

 0,2100Metale żelazne160117

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302576608671450415Gabinet 

Stomatologiczny w 

Tarnobrzegu Alicja 

Stankiewicz

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8304119608671883114Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ESKULAP s.c.Gorzyce

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806838648172091346Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Anna Bik-Uzar

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801497008131769403Gabinet Lekarski. 

Ludomir Ficek 

Ginekologia 

Położnictwo 

Seksuologia
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 0,0900Odpady metalowe0201101811432598721431326"Elektro-Mechanika" 

Anna Gawlik

 0,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0300Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0125Baterie i akumulatory ołowiowe160601

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053615739578191571857ProMeb Krzysztof 

Zieliński

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093644351808181683709NBP VITA Piotr Kusza

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych1501021808238167941179839AUTO NAPRAWA 

Agata Dry¶

 0,0110Opakowania z metali150104

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Szkło160120

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800587648161541722PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

MARZENA 

SZCZĘBARA-DŁUGOS

Z
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801839145170009586Gabinet Kosmetyczny 

Beata Bielańska - 

Pypeć

 8,3800Skratki190801E41.00.A6904074028141003275Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 17,4200Zawartość piaskowników190802

 159,8800  19.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8502461548721417036Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Morawczyńska-Wielgu

s

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3711234206861545046Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"PROMED" s.c. Marian 

Mac, Bożena Kurzydło 

- Mac

 0,4300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z6904285518171102668AUTO-GUM 

Wytwarzanie Artykułów 

z Gumy

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903729458131538968Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Marek Gerka

 0,4800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901018304814168650002456Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

DILAB- Diagnostyka 

Medyczna
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 0,5100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0110Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,9625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,7000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800705694069370008168Carrefour Polska Sp. z 

o. o.

 1,7000Opakowania z drewna150103

 24,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 82,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905778488171726587NZOZ DENTES 

Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,1193Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131803628417941771437Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w 

Siedleczce

 0,1256Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370346252Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom.Jerzy Mrozek
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 0,0600Odpady tworzyw sztucznych0702136101882017740001454Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A.

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 16,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 7,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Opakowania ze szkła150107

 0,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500206927931060976MARTA 

ZATHEY-OZIMEK 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 16,5740Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016915711738181292073Zakład Produkcyjny 

PIAST Stanisław 

Kardyś

 15,8560Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1370Aluminium170402

 1,7200Żelazo i stal170405
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 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501013666276468172182899BOTAR I Sp. z o.o., 

Sp. k.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z drewna150103

 0,1900Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917456738161003462GABINET 

KOSMETYCZNY 

LUIZA WYSOCKA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500772378721032856Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Lipińska - Blezień

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A370456325Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych i 

Mostowych Sp. z o.o.

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Skratki1908013704105766891085885Anna Szymbara "Hotel 

Górski"

 0,2000  0.12Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801465706871688161PIOTR KUREK AUTO 

SERWIS

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107
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 1,3000Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 43,9960Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016903049558131005545PRZEDSIĘBIORSTWO 

PUH POM-TYCZYN 

S.C.WIESŁAW 

STAWINOGA sp. j.

 0,1215Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,1300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3880Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033628700776842641748CENTRUM 

MEDYCZNE ZDROWY 

STYL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016915362488133198548Przedsiębiorstwo 

Handlu Metalami 

PEHAMET Sp. z o.o.
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 0,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,4400Opakowania z papieru i tektury1501011414204481132722216"MEDIA MARKT 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ PRZEMYŚL" 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,9310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0077Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805418748133582471INTERART AUTO 

ARTEX Artur Pacut

 0,0997Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0176Filtry olejowe160107

 0,0206Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 28,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL31.62.A8312047368141533524Zakład Mechaniki 

Precyzyjnej SARD 

Roman Duszkiewicz

 19,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5200Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103181163180NAIL ART Olga Oliwa
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800142066871612353Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,4430Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.50.Z0004795408130267384"POSTĘP" ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA

 0,2600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,8500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z371185957PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARCIN 

MIKOŁAJCZYK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017194940 000575222595396"CENTRUM SŁUCHU I 

MOWY" - SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500753108721067748Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Michalska

 0,1960Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113604239906020132848F.H.U. CAR-COLOR 

s.c. Sławomir 

Słomiany, Robert 

Kołodziej

 0,2360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081805903296881008481Sławomir Płoński 

AUTOMAX

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 183,3500Kwasy trawiące110105DL31.61.Z6917490408181572016CREUZET POLSKA 

Sp. z o.o.

 2,3590Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 11,8880Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,4340Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 13,3750Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,9450  5.95Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 5,1780Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,5460Oleje hydrauliczne łatwo ulegające 

biodegradacji

130112

 0,8620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3680Opakowania z drewna150103

 0,0870Opakowania ze szkła150107

 0,6410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,9580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,4040Żelazo i stal170405

 0,1010Mieszaniny metali170407

 0,8100Zużyty węgiel aktywny190904

 180,0500Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych1501028313785318651188316"DOMEK" LUCYNA 

GUGAŁA

 0,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703117336841051424CENTRUM 

MEDYCZNE A.J. 

GINEKOLOGICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET JANUSZ 

SŁOWIK

 0,1590Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

2001356902708838160003460Zakład 

Remontowo-Budowlany 

ORGANIKA Sp. z o.o.

 683,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501460977931003889Wyroby z Drewna 

Andrzej Kociołek

 3,8900Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214DH25.11.Z6900949148170006394"GEYER & HOSAJA 

Zakłady Gumowe" Sp. 

z o.o.

 302,7000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 1,1000Inne niewymienione odpady070299

 33,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 19,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 44,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,4000Żelazo i stal170405

 0,3720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023001931657792274767AGRI VET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083656907377941700957RAD-CAR Justyna 

Jarosz

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106904773488132074442Usługowo - Handlowy 

Zakład Blacharsko 

Lakierniczy Wanat 

Jarosław

 0,2500Metale nieżelazne160118

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,3520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905145468171678368"Auto-Service' Osmola i 

Witek s.c.

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2400Żelazo i stal170405

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704816596891036303PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

IWONA HOLCMAN
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 0,0045Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161808014608133670910Rehamed-Center Sp. 

zo.o.

 1,4060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690316970KOMENDA 

WOJEWÓDZKA 

POLICJI  w Rzeszowie

 4,2000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 2,4310Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,6100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,2790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3400Zużyte opony160103

603



 0,4100Filtry olejowe160107

 0,0750Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,2300Szkło160120

 2,2160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,5040Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1010Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 5,3930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0620Inne baterie i akumulatory160605

 1,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,6222Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,4190Żelazo i stal170405

 0,0750Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0065Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0330Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1680Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10,0000Stałe odpady palne zawierające 

substancje niebezpieczne

190209

 3,6600Odpady wielkogabarytowe200307

 10,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.56.A0040105736850000679SOLGAM Sp. z o.o.

 2,0500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0310Aluminium170402

 5,2800Żelazo i stal170405

 0,0590Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 5,6600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500938927941004666PUH 

AUTO-NAPRAWA 

Marek Kiliański

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9850Zużyte opony160103

 0,0430Filtry olejowe160107

 0,2300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3200Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,3060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806345128133156768Salon fryzjersko - 

kosmetyczny 

"DOMINIQUE" Agata 

Czekaj

606



 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807834426871859987ARKADIUSZ 

BORCZYK FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA A M B 

MOTO-SPORT

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021802730148161595936WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

FEDERKIEWICZ 

ANDRZEJ

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011801186386852187340JASAM Sp. z o. o.

 0,0550Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.50.Z6907027798161512212Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe NANI Sp.j. 

Marek Sarzyński
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0340Zużyte opony160103

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3704712306850005694Drozd Maria, Jasińska 

Maria Spółka Cywilna 

Apteka Leków 

Gotowych

 11,5700Opakowania z papieru i tektury1501011802487378181653677Pack System M. 

Piwowar Sp. J.

 14,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 114,7800Opakowania z drewna150103

 0,5500Metale żelazne1601178313813848171974977Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"MOTOMAR" Marcin 

Jachym

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508959017921064292PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNA 

ZDZISŁAWA HALWA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136901478818131243517Gabinet 

Stomatologiczny let. 

stom. Stanisław Pabis

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905842398141125630Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Wioletta 

Wojtanowska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915450988131104313Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Helena Wała

 7,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201096902518748171009207Zakład Usługowo 

Remontowy BORIMEX 

2 Arkadiusz Krupa

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501013658034897921825650Minika Cycak Firma 

Handlowo-Usługowa

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Skratki190801E41.00.B3711660788191572928Gminny Zakład 

Komunalny we 

Frysztaku

 0,3000Zawartość piaskowników190802

 125,0000  39.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205691295537 "A U T O S E R W I 

S" - Buczak Jan
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 11,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401082733910266462117219"LEAR 

CORPORATION 

POLAND II SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ"

 884,1000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 1,6000Odpady tworzyw sztucznych070213

 36,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 189,5000Opakowania z drewna150103

 250,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805470616842318711INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. DENT. SANDRA 

TRZNADEL
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514262037951543063Witold Chamuła 

Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130051376208130067834MISIEK Sp. Jawna

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0970Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906613718131574496Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Beata 

Olecj-Pączek

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056917453488131967770EXPERT mgr inż. 

Mateusz Kaczmarzyk

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1840Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.A3710337106871748294"Trans NG SANOK" 

Sp. z o.o.

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4210Zużyte opony160103

 1,4200Filtry olejowe160107

 0,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2900Żelazo i stal1704053606129226871817919FIRMA USŁUGOWA 

MET-SAN SEBASTIAN 

PAWIAK

 2,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086501290707951009346"MOTO-FAN" S.C. 

Anna i Robert Żero

 2,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,4660Filtry olejowe160107

 9,4560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Aluminium170402

 1,4000Żelazo i stal170405

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500196317921295442Tadeusz Maciołek 

Usługi: Blacharstwo, 

Lakiernictwo, 

Mechanika Pojazdowa

 1,1600Zużyte opony160103

 0,1640Filtry olejowe160107
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 0,1210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8250Żelazo i stal170405

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091805109688722154834PUNKT APTECZNY - 

IWONA CZERWIEC

 0,1000Skratki1908018302152358651004374ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 1,5000Zawartość piaskowników190802

 19,0000  7.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 9,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B6501085307941010282 "IMPRESJA" - Robert 

Jaśkowiec (dawniej 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 51,0820Zużyte opony160103

 1,7600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 749,6500Metale żelazne160117

 72,4900Metale nieżelazne160118

 22,5500Tworzywa sztuczne160119

 30,6300Szkło160120

 1,0730Inne niewymienione elementy160122

 26,1810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1840Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,0850Opakowania z papieru i tektury1501010056644728650005147STAWOSAN 

J.Szczepański Sp.J.

 0,6840Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800423788652106504Anna Ciesielska - 

Dryżałowska Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1500Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z6509413707921828163EKOTECH Józef 

Rząsa i Tadeusz 

Stanoski Sp. J.

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704734306841259001SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIOLA 

STAPIŃSKA

 0,0078Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036904699698191172790"DANPOL"-SITNIK 

MICHAŁ

 11,1150Żelazo i stal170405

 1,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809566585170362288AUTO PREMIUM 

Rzeszów Sp. z.o.o

 4,0750Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1510Zużyte opony160103

 0,3190Filtry olejowe160107

 0,3150Płyny hamulcowe160113

 1,6300Metale żelazne160117

 1,8870Tworzywa sztuczne160119

 0,9580Szkło160120
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 0,1080Aluminium170402

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810965548672238858CZTERY ŁAPY 

NATALIA 

MASZKOWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916719288131610200Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Domowa Opieka 

Pielęgniarska w 

Rzeszowie

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917911768151232528Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

VITAE

 0,3000Żelazo i stal1704051809725008171721839PPU Klaus Krzysztof

 0,0540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083636596866842315813P.P.H.U. FLOTA 

TRANS Tomasz Such

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1250Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1260Metale żelazne160117
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 0,0220Metale nieżelazne160118

 0,0120Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504218418721345118PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

OTOLARYNGOLOGICZ

NY LEK.MED. 

JAROSŁAW 

JANKOWSKI

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302688308651183767NZOZ Laboratorium 

Analiz Lekarskich

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023700190106840013568Firma Transportowo- 

Przewozowa 

"TRANS-BIESZCZADY

" Sp J.

 8,4500Zużyte opony160103

 0,7400Filtry olejowe160107

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6901313488181016060Gabinet Lekarski 

Laryngologiczny Lek. 

Med. Marek Struś
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902504618171030644Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Danuta Musialik 

- Barnaś

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216650900275Gmina Dynów

 0,0360Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058302173698651018198JK SERWIS 

DIAGNOSTYKA I 

NAPRAWA 

SAMOCHODÓW 

KRZYSZTOF 

JEZIORSKI

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,1140Opakowania z papieru i tektury1501016916949068132114207Firma Jaj -Res Bożena 

Szalony

 0,0800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121801981818172036324WALMER S. Walas, 

W. Walas s.c.

 46,9400Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802066218131633885Praktyka 

Stomatologiczna 

DENTYSTA

 0,2940Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056915361598133194013Zakład Naprawy 

Samochodów sp. z 

o.o.
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 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte opony160103

 0,0660Filtry olejowe160107

 3,0600Metale żelazne160117

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0630Szkło160120

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0039Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099503081949191335057APTEKA "ARNICA" 

M.KŁAK, 

A.KŁAK-SKUBIS 

SPÓŁKA JAWNA

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501016917061018133299947MTD Sp. z o.o.

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906779528133079364NZOZ Studencka 

Przychodnia 

Stomatologiczna s.c.

 0,1930Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208830199619 00011Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TRANSDŹWIG" Zofia 

Konieczna

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,7000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 170,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501551857951022097Zakład Przetwórstwa 

Drzewnego Spółka 

Cywilna Zenon i 

Ryszard Makuch

 1,0000Zużyte opony1601031810361218651511970Firma 

Handlowo-Usługowa 

Edyta Dec

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086902871518181302038Elektromechanika I 

Mechanika Pojazdów 

Samochodowych 

Mieczysław Myzia

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162767035849542311706WASKO S.A.
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303554338671013519Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Czajewska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026904596008151244299Waldemar Ornat 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141802416818672150141I-BS.PL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018304682908170000747Cegielnia OTAŁĘŻ 

Stanisław Głowacki

 3,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0020Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515318517921384157PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

DUKACZ

 0,2370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811167887941076826Mechanik Pojazdów 

Samochodowych i 

Ci±gników Rolniczych 

Siek Adam

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,1700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.25.A6902287638130203622REST Usługi 

Remontowo-Budowlane 

i Specjalistyczne 

M.Jamróz,J.Nowak 

Sp.j.

 2,5870Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4840Metale nieżelazne160118

 0,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1220Aluminium170402

 48,5130Żelazo i stal170405

 0,1800Papier i tektura200101

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN37.20.Z3710008056842251875Firma 

Handlowo-Usługowa 

"ANPOL" s.c.

Inne niewymienione odpady050799
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 0,1700Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 0,2600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,4770Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 41,7400Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 6,3000Inne emulsje130802

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2610Zużyte opony160103

 0,2340Filtry olejowe160107

 20,5800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

Tworzywa sztuczne160119
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 78,5400  1.85Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 427,8000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,7730Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,3700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,8600  1.46Uwodnione odpady ciekłe191103

 0,8800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105691669647PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO- HANDLOWE " 

KADRYL" Bernard 

Grygar

 0,1350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2050Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304368068141408701Dariusz Sitarz FHPU 

"DREKSAL"

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691554080Iwona Majkut Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 1,3300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690536200FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNA "ATMAR" 

KOZŁOWSKI MAREK

 0,0420Cynk170404

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802448286861124008Indywidualna Praktyka 

Położnicza Położna 

Środowiskowo-Rodzinn

a Małgorzata Stec

 0,1900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706041803135646841395388PRODUKCJA,HANDEL

,USŁUGI 

"DEKOPROFIL" 

DARIUSZ ZAJDEL

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083611581126871389180LESŁAW STACH 

AUTO SERWIS

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113
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 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2400Metale żelazne160117

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160001893228650011202Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej w 

Nisku

 0,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803286728722320333"Montowanie Stoisk 

International" Wojnar 

Sp. j.

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143704451616851955848POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

JAŚLE

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138313527098652338060NZOZ "MEDICUM" sc 

Stalowa Wola

 0,0059Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0430Inne niewymienione odpady101399690338782PRACOWNIA 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ 

ADAM GRUCHAŁA

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1 310,8870Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501858327941015380FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

"AREN" - RYSZARD 

NICOWSKI

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166905168128132679346DSS Złote Liście 

Marian Mendoń
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 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096902839708190002867Apteka Prywatna im. 

W. Zajączkowskiego

 1,3300Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z6903028968171000962Zakład Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych 

"PZL-Mielec" Sp.z o.o.

 0,0500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0800Inne niewymienione odpady070799

 0,1850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0800Inne niewymienione odpady120199

 1,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania z metali150104

 0,1530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.51.Z6900539968130206483Wiesław Toton - Moto 

Centrum Toton

 1,8250Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206801800219048652400178Piekarnia Galicyjska 

Spółka z o. o.

 3,1470Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2750Zużyte opony160103

 49,2410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7380Aluminium170402

 24,6510Żelazo i stal170405

 0,1180Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1900Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206806916734428181556997Piekarnia I Cukiernia 

S.C. Barbara Hałoń, 

Krzysztof Hałoń

 0,1700Inne niewymienione odpady020699

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,9000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111801833287952401508Lis Poland Sp z o. o.

 16,7200Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 4,7800Odpady proszków powlekających080201
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 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903824708171037882Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

den. Grzegorz Herba

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101802311517151681378MP DRZWI MICHAŁ 

PARTYKA

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807034958722071752"Moto-Drift" Łukasz 

Wanik

 0,0870Opakowania z metali150104

 1,2000Zużyte opony160103

 0,1325Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711811326852145904Monika Łącka-Pawluś, 

Tomasz Pawluś 

Apteka "REMEDIUM" 

Spółka Cywilna

 0,7300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917645418133164578Euro Dental Clinic Piotr 

Oppenauer
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504328278721229317Gabinet Lekarski 

Internistyczny Maria 

Styczeń

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021809078908172173044Gabinet Weterynaryjny 

'Angus" s.c.

 0,1330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101802573708132860672F.H.U. REPETOWSKI 

ROMAN 

REPETOWSKI

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704778766891005389Praktyka Lekarska lek. 

med. Maria Kucharzyk

 0,7000Zużyte opony1601036901790598191010745"FOTOPON" - Jacek 

Czernicki

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe1606016502027437951369961Zakład Usługowy 

"TRANSPRZĘT" 

Jolanta Cielecka

 868,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5000Drewno170201

 374,3200Żelazo i stal170405

 3,2900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 1,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304109718671883060PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

W TARNOBRZEGU

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704486337161380603PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. RENATA 

KRAJEWSKA

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053710066826861117592Mariusz Kondracki 

Serwis Samochodowy

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038308428778171852180Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

NOVO-MED
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 706,8300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180259988"FENIX" Barbara Bik

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034323048378621209634Pielęgniarka 

Środowiskowo-Rodzinn

a Maria Chain

 6,7860Opakowania z metali1501040007887846860001284Spółdzielnia Transportu 

Wiejskiego w 

Brzozowie

 131,5800Opakowania ze szkła150107

 0,7490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,5060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,2830Miedź, brąz, mosiądz170401

 13,3910Aluminium170402

 0,1620Ołów170403

 0,0940Cynk170404

 837,5520Żelazo i stal170405

 8,0100Mieszaniny metali170407

 0,7540Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 15,6040Urządzenia zawierające freony200123

 0,1900Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 12,6270Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135
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 15,1730Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0900Zmieszane odpady opakowaniowe1501063700368476851058824Wieloczynnościowa 

Firma Handlu Usług 

Gumienny Jan

 0,1000Odpadowa papa170380

 0,5400Żelazo i stal170405

 5,6000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605F45.21.A3703921346851296498Jurowski Antoni - 

Usługi Remontowo 

Budowlane

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3703411256871051096Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Ewa Ossadnik

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505107578721669370Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500447417951066083Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Rossowska

 2,7400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223704792436851909920Wojciech Jarecki 

FPHU "U Izy"

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083704510906850014546Włodzimierz Marszałek 

FUH CAR-REM
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,1120Tworzywa sztuczne160119

 1,8350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111405931065252368943NAFTOREMONT - 

NAFTOBUDOWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 8,0400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,2500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,7450Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,5540Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058301219368651024052Stolarz Zygmunt 

PRACOWNIA 

STOLARSKA

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Tworzywa sztuczne170203

 0,0130Odpady tworzyw sztucznych070213G50.20.A180018138ŚLIŻ TOMASZ 

MECHANIKA 

POJAZDOWA - 

BLACHARSTWO

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4300Metale żelazne160117

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102650191755 Elżbieta Domin 

Piekarnia - Cukiernia

 1,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806901224218140003971Janusz Piela 

"Trzebuska ZAJAZD"

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 0,1300Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 1,0504Opakowania z metali1501041806261007951158773FHUP PARMAR 

Marcin Partyka

 1,6700Metale żelazne160117

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2709Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,5972Aluminium170402

 0,1188Ołów170403

 509,6970Żelazo i stal170405

 0,2014Mieszaniny metali170407

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005387978151205454Urząd Gminy Czarna

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061805943798151172677SERWIS 

SAMOCHODÓW 

FRANCUSKICH - 

AUTO BOX - ROMAN 

ZWIERZCHOWSKI

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107
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 1,2150Metale żelazne160117

 0,1450Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Szkło160120

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1450Aluminium170402

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514340887921734226Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Alicja Winiarz

 579,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056900596398131017442Przedsiębiorstwo - 

Produkcyjno - 

Handlowo - Uslugowe 

"KARIMEG" Czesław 

Szeremeta

 0,3380Aluminium170402

 1,7050Żelazo i stal170405

 0,9800Metale żelazne1601171808477398141354069Dariusz Dragan Firma 

Usługowo-Handlowa 

DARKO

 0,1000Metale nieżelazne1601181802555598652073360WALA PAWEŁ 

KRYS-VOLT

 0,1560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118302170408671003691INTOP Tarnobrzeg Sp. 

z o.o.

 2,9900Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1900Odpady spawalnicze120113

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,2500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,3200Opakowania z metali150104

 1,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,0800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500597837921508984Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Jucha-Jabłońska

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501011804106306852271721Gminny Zakład 

komunalny w Osieku 

Jasielskim
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 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2240Żelazo i stal170405

 14,2690Skratki190801

 140,0000  22.74Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0050Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,7300Skratki1908013633631708722412408Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

 30,0000  4.07Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 25,5000  7.62Inne niewymienione odpady190899006227302Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501679817951238609Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Maria Pocztar

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103402016379562179279SEITO POLSKA Sp. z 

o. o. Toruń
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 0,4400Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906492528151299797Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

lek.dent.Lucyna Pill

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903147358171016319Gabinet 

Stomatologiczny 

Stanisław Wiktor

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021811607378651923075GABINET 

WETERYNARYJNY 

JAN SOŁTYSKI

 1,2480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058312004838141141451Harchut Artur "AUTO 

COMPLEX"

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6560Zużyte opony160103

 0,3100Filtry olejowe160107
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 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202180264423 GABINET 

WETERYNARYJNY 

"NA NIWIE" LEK. 

WET. KATARZYNA 

ANNA OLSZOWY

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312381498671038270FREZ - MED. - Jarosz 

Adam

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902240218171016029NZOZ "ALERGO-MED" 

Poradnia 

Alergologiczna ul. 

Wolności 66a, 39-300 

Mielec

 0,4050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140011228578130268998Bank Spółdzielczy w 

Jasionce

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026900298228171768686"KAR-LUX" Andrzej 

Przygoda

 3,3320Opakowania z papieru i tektury1501016514219217941488842P. P. H. U. 

"WACMAC" Wacław 

Bar

 1,1960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 60,1430  56.53Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.30.A8304800848171844335RETECH Sp. z o.o.

 10,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 3,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,1500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 7,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 2,2000Tworzywa sztuczne170203

 45,6000Żelazo i stal170405

 1,7900Opakowania z papieru i tektury1501016906670508133001422Kramer- Opakowania 

Przemysłowe

 8,4810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904557668131439999Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Kwiecień - Koziuk
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312214568171884286NZOZ s.c. Irena 

Lorenc, Piotr Lorenc

 9,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z8300126508650005874Przedsiębiorstwo 

Surowców Wtórnych 

"WTÓRSTAL" Sp. j. 

K.Sarna.St. Sarna, 

J.Jarosz

 5,0700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,1040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 65,9980Zużyte opony160103

 3,8520Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,8870Filtry olejowe160107

 1,3430Płyny hamulcowe160113

 5,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2 093,7320Metale żelazne160117

 70,6060Metale nieżelazne160118

 152,6000Tworzywa sztuczne160119

 30,8370Szkło160120

 27,0760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7110Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,2300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003045048141468382Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej

 0,2300Roztwory utrwalaczy090104

 2,0500Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 44,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,9800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,3500Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 69,7600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501010009175898150002921Gminna Spółdzielnia 

"SCh"

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806357767941687889Salon Kosmetyczny 

PRESTIŻ Justyna 

Bechta
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 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704127996841097277NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ S.A.

-MED

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800610457921401192CWALINA KRYSTYNA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805112067941643797Monika 

Maciałek-Sobień 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

MODDENT

 0,7400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086915353498133193812RS DRUK Sp. z o.o.

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G50.50.Z6904673448141356507P.H.U. Ludwik Zieliński

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701994436841089332SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JAN GRZESIK

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302613478671580218GABINET 

KOSMETYCZNY 

"JOANNA"JOANNA 

KOZDĘBA
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 0,3600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302066501110937941005625Zakład Usługowy 

Naprawa Silników 

Samochodowych Jerzy 

Węgrzyn

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806297298172098555Salon Kosmetyczny 

"Star"

 183,5700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.90.Z6915168728151595627Firma ITS Sp. z o.o.

 0,5930Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,4210Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8010Zużyte opony160103

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0720Żelazo i stal170405
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 0,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103E41.00.B1807684258652143735Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o.

 1,7000Skratki190801

 1,8000Zawartość piaskowników190802

 44,9400  15.73Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509513807931166580Gabinet Medycyny 

Niekonwecjonalnej 

Masaż Leczniczy - 

Alina Jonak

 0,2990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915699408133257363NZOZ dental plus s.c.

 1,8800Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126903035208131004729F.H.U. DREW-CHEM 

Mariusz Marciniec

 1,1780Odpadowa tkanka zwierzęca0202026905808278170003697Sklep Wielobranżowy 

Józefa Sypek

 2,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038305016798652220476NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,2110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302046501876017951117165Usługi Transportowe 

EKSPORT-IMPORT 

Stanisław Malczyński
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Zużyte opony160103

 0,0110Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,9700Opakowania z tworzyw sztucznych1501026903095338131006734Offset & Flexo Studio 

s.c.  T. Przyłucki, G. 

Przyłucka-Lis

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915743495170000088"Szeliga -Spółka 

Partnerska 

Pielęgniarek i 

Połoznych"

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902878728191025037NZOZ PULS-MED 

Halina Bury
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 0,1300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010104158515210411806LAFARGE 

KRUSZYWA I BETON 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0130Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,7200Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702081810765865170364962TEREZ 

PERFORMANCE 

POLYMERS Sp. z.o.o

 71,5690Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 39,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 14,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,8900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917744628131467010Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Żołnierczuk

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026902603308130010538Rzeszowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A.

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 3,1500Papier i tektura191201

 3,2000Zużyte opony160103691795381Firma 

Handlowo-Usługowa 

"KORZEŃ"

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501016501565177921005898INSTALATOR PŁONKA 

Spółka Jawna

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1418Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803697258722333123Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"SUMED"D. Piechota, 

I. Piotrowska, M. Haber 

- Bałabuszek, Sp 

partnerska

 0,4140Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026915242458161527751NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDYK" 

M.HOFFMANN, 

B.IWANICKA-BRUDNI

AK, M.PALUCH, 

E.SAS-GONTARZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,3290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6500Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z8313808588171973707ADFORM Sp. z o.o.

 5,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 6,4800Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,7800Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Inne oleje hydrauliczne130113O90.02.Z8505154018721829135Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

ZŁOM-POL s.c. 

Andrzej 

Światek,E.Krajewski

 0,7670Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1120Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,2310Benzyna130702

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,7910Zużyte opony160103

 0,1490Filtry olejowe160107

 0,1180Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0630Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1110Płyny hamulcowe160113

 0,7010Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,4300Zbiorniki na gaz skroplony160116

 188,8850Metale żelazne160117

 10,3720Metale nieżelazne160118

 22,9600Tworzywa sztuczne160119

 7,8610Szkło160120

 1,7100Inne niewymienione elementy160122
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 2,2070Inne niewymienione odpady160199

 2,5520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2670Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033602339468172081098Mobilna Kosmetyka 

Karolina Skopińska

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1802572229181667131NZOZ NASZE 

ZDROWIE- NIWIŃSCY

 1,2100Opakowania z papieru i tektury150101370185961Przedsiębiorstwo Piotr 

Buczek

 0,3840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,7100Zużyte opony1601036514419067931081731Zakład Wulkanizacyjny 

Robert Pukas

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800646068652392823Salon Fryzjersko - 

Kosmetyczny "Joanna"

 176,8840Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601370273530P.P.H.U. ASTRA.

 5,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 15,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

651



 15,3960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 74,8300Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305073601822556322011633EKO-JAWOR Sp. z 

o.o.

 0,6200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 1,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088503867838731015380Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"MBM" Serwis 

Ogumienia Marian, 

Bogumiła Mazur, S. j.

 29,8000Zużyte opony160103

 0,8700Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0024Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013704094106851615070PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

CUPRYK-BUDZIAK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0024Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216180554747 LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCˇCE 

W BOGUCHWALE
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 0,5540Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012513262 00299KASA ROLNICZEGO 

UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO 

ODDZIAŁ 

REGIONALNY W 

RZESZOWIE

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1010Metale żelazne191202

 0,8000Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,4680Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.53.Z0130222995272117546FME Food Machinery 

Europe Sp. z o. o. 

Czudec

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0120Tworzywa sztuczne170203

 17,0830Żelazo i stal170405
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 0,0005Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 3,4000Zużyte opony1601036509490707931186536Handel i Usługi 

Wulkanizacyjne Adam 

Kuryj

 1,2400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702041468463825252562421CIECH R&D SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1400Wody popłuczne i ługi macierzyste070401

 0,4240Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070404

 0,1000Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413

 3,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2750Zużyte opony1601031802854488721132150FHU "Oponex" Maria 

Para

 74,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053703380346841746818Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"HAT-BUD" s.c. 

A.W.Cz.Korbecki

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906385388161005716NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

JUTRZENKA W 

SARZYNIE

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807837326871440225Piotr Świder AUTO 

EXPERT

 0,1790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3540Zużyte opony160103

 0,2220Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804921248191472227AUTONAPRAWA - 

Bliźniak Mariusz

 0,1560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1600Żelazo i stal170405
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 1,2400Opakowania z papieru i tektury1501011803561196871899722EAE ELEKTRONIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,1810Cyna170406

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904439128171035357Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

med. Adam Ziarko

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803599975170268253NZOZ DENIDENT I. 

Kochman, B. 

Kosior-Liptak

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036911066908151099503Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarstwa 

Środowiskowo-Rodzinn

ego Danuta Niemczak

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z6903278738171003707EURO MAG Sp. z o.o.

 0,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312233378652269459Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

"Nis-Med"  S.C. W. 

Gołacki, J. Madoń, 

M.Samulak, W. 

Mazur-Gołacka

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026500134047951043403Mechanika Pojazdowa 

Andrzej Sałamacha

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Filtry olejowe160107

 0,3300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806905052578141408345BRAMMER SPÓŁKA 

AKCYJNA

 20,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811046097941820029STUDIO URODY 

Magdalena 

Lasek-Marszałek
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500631178721040092GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

UNDAS WŁADYSŁAW

 0,0430Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046906854208181485323Firma Biomedyczna 

"AL-BO DENT" Aldona 

Kalukin

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021809298458133330278GABINET 

WETERYNARYJNY 

LUX-VET MATEUSZ 

MACHNICA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903713028131223851Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Skoczek

 1,2750Zużyte opony1601031809528388671402037FU "Cars" Janusz 

DĽwięga

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168304610008652144226POWIATOWY 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII W 

STALOWEJ WOLI

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303441168651129360Gabinet 

Ortodontyczno-Stomat

ologiczny Danuta Bara

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701402956871214351Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska dr 

nauk med. 

Włodzimierz Krygowski

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026901285308191224044Gabinet Weterynaryjny 

Lek.Wet. Marek 

Florczak

 2,0900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103690020070ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY JANUSZ 

POGODA

 0,2400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6700Aluminium170402

 4,7900Żelazo i stal170405

 8,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL31.40.Z6900010318170000523Zakład Metalowy 

Stefan Drozdowski

 0,1250Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180035272 000128671036549GABINET 

KOSMETYCZNY 

"VIOLA" DOMAGAŁA 

WIOLETTA

 249,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053704450086871130909Zbigniew Kurpiel Usługi 

Tartaczne, Handel 

Drewnem

 0,0140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906892118131570676NZOZ "AKA-DENT" w 

Rzeszowie Anna Krzos

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033645316466842643405CENTRUM USŁUG 

MEDYCZNYCH 

ESKULAP SP Z O O

 26,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305020115988889511022183SEPARATOR 

SERVICE Sp. z o.o.

 0,5000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 8,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 1 450,3380Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 149,4440Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 5,0000  5.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1500Odpadowa tkanka zwierzęca0202023601180797822576238VIDALI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4860Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 12,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4240Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych1501023703420766871176923Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe "DO-MET" 

Dominik  

Wyciszkiewicz

 4,5890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,0450Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0890Aluminium170402

 10,6940Żelazo i stal170405

 37,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DH25.23.Z6903790608131086710VIDOK Sp. z o.o.

 134,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 34,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313069458171372646NZOZ HELIOS

 0,3200Szkło1601208302048698670012251HURTOWNIA 

"KONTAKT" 

KRYSTYNA GBURYK
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502303667951154120Witold Sznajder 

QUICK-SERVICE 

Usługi Transportowe, 

KWIAT PUSTYNI 

Gabinet Kosmetyczny

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z3704418906842128643Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jedliczu

 0,3320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 124,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018312067648652234573PPHU DOMOSTAL 

S.C. Janusz Domka, 

Adam Moskal

 3,2800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,7420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0420  0.03Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690055328PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"DOMEX" 

MIECZYSŁAW 

REWERA

 1,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23 540,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780DA15.92.Z6901845578190004122Produkcja i Sprzedaż 

Surówki Spirytusowej 

Produkcja Lastriko W. 

Łyszczarz

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205850547051Mechanika 

Pojazdowo-Samochodo

wa Stanisław Nykiel

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1580Żelazo i stal170405

 0,0000Oleje i tłuszcze jadalne2001258312224218652268098"MULTIPEK-PODKAR

PACIE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3703445146891080008Szkolny Gabinet 

Stomatologiczny

 1,0070Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

1101111802770708172062557"ALMET" s.c. Jacek 

Strugała, Jolanta 

Strugała
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 6,2180Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021800828348671903348Gabinet Weterynaryjny 

"URTICA" Lek. Wet. 

Michał Szustak

 3 848,8000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A6500241297950200728 MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Spółka z 

o.o. w PRZEMYŚLU

 0,1650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 9,4000Żelazo i stal170405

 0,0010Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 6,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096500001757920007079Janina Horbowy 

APTEKA

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703568206871372222Prywatny Gabinet 

Lekarski lek.med. 

Zygmunt Pasek

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053609443928191649482MEBGOD PIOTR 

GODEK
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 0,0010Inne niewymienione odpady030199

 0,0360Opakowania z metali150104

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700685116841600919SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GAJEWSKA 

ELŻBIETA

 27,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011803467608652494251ROL-MAX  Wryk & 

Rybiński Sp. J.

 0,0916Odpady tworzyw sztucznych0702138302232008651006261WALEC RYSZARD 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"BOKAT& Y"
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021808354988652452838Katarzyna Bieńkowska 

"Green-vet" Gabinet 

Weterynaryjny

 9,9000Skratki1908016500215337930003769MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

LUBACZOWIE

 9,5000Zawartość piaskowników190802

 812,4000  230.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,4800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907272208181533884Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

PIOMAR

 0,4000Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

1001158500462778730000301KRZYSZTOF 

MAJCHER 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"POL-MAX"

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301205308651050523Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta 

Siudym-Sołtysiak

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501016905275668132102747DELFINEK 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Handlowe Robert Gunia

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0600Opakowania z metali150104

 87,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z8302256828651006597ZAKŁAD 

MECHANICZNY 

"TASTA" Sp.z o.o.

 82,7900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702126236871244961PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI KIELAR 

JACEK

 84,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180090555Firma 

Transportowo-Usługow

a BOTRANS Bożena 

Czapka

 0,3100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,3600Zużyte opony160103

 0,0560Filtry olejowe160107
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801143798171053355KOSSOWSKI MAREK 

- PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

MIEJSCU WEZWANIA

 19,2200Opakowania z papieru i tektury1501011803668338133565774Ryszard Podkulski i 

Wspólnicy spółka 

jawna

 1,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701018304091308652396324GMINA ZAKLIKÓW

 3,8000Skratki190801

 7,6000Zawartość piaskowników190802

 12,0000  2.04Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Metale żelazne191202

 2,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 6,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.51.Z6901082438130068093GROJZ Zbigniew 

Sitarz, Dariusz 

Domarski Sp.j.

 2,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9650Zużyte opony160103

 3,1230Filtry olejowe160107

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903507318171370386Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Szczepan 

Chudzik

 51,9700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z3507163746761004888MIDAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,4000Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710192137351487221Prywatny gabinet 

lekarski Janusz Kalisz

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143700171466880041789APTEKA PRYWATNA 

RENATA OLECH

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,6100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.B8303308588651801165SACAR J.Cerna, 

Z.Cerny  Sp.J.

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8560Zużyte opony160103

 0,2900Filtry olejowe160107

 0,9050Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,3500Żelazo i stal170405
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3700709566841434786INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

BOGUSŁAW NOWAK

 312,3200Osady z dna zbiorników0501032726960256280000977ORLEN POŁUDNIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

 1,0200Inne niewymienione odpady070299

 1 337,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 454,1040Inne niewymienione odpady130899

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 1,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7000Zużyte opony160103
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 3,6800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 10,5000Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 2,9800Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 0,4000Tworzywa sztuczne170203

 203,7600Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,3800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,5600Skratki190801

 3,2000Zawartość piaskowników190802

 24,2600  3.64Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 70,5000  15.51Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190811

 118,2400  26.01Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 496,0600  109.13Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813
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 531,1000  116.84Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 24,3080  24.31Osady z klarowania wody190902

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301580238671019002GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MYCEK JERZY

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180326963MECHANIKA 

POJAZDOWA 

FACH-CAR 

SOBKOWICZ PAWEŁ

 0,1770Filtry olejowe160107

 0,3600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0350Opakowania z metali150104830194579"DACHLUX" ROMAN 

KUMOR Sp.j.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038101649738571054973NZOZ VITAL Lucyna 

Pawlaczyk Poradnia 

Gruźlicy i Chorób Płuc

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811637606020109039Auto Naprawa Jakub 

Pszenniak

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904496888131716246Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Małgorzata 

Płotkowska

 2,9550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.B0006170548650003680Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej w 

Stalowej Woli S.A.

 1,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,6710Zużyte opony160103

 0,3300Filtry olejowe160107

 0,5940Metale żelazne160117

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,0400Szkło160120

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051804418428171291899FHUP "Skop Meble" 

Bogdan Skop

 0,0010Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513G52.31.Z8304103108652075904RENATA 

KUMIK-TARKA

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.32.Z0004892027940002978SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA w 

Przeworsku
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 5,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 2,3800Odpady tworzyw sztucznych0702136917402108721425805PPHU INOX-METAL 

Dariusz Dybowski

 0,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0700Odpady spawalnicze120113

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0600Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1700Aluminium170402

 5,9200Żelazo i stal170405

 0,3840Mieszaniny metali170407

 6,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072409275736391756916BUTYŃSKI 

SEBASTIAN EKOBUT

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802268428132359966Prywatny Gabinet 

Okulistyczny 

Katarzyna 

Rusin-Kaczorowska

 0,1220Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.21.A3701693826871218099Przedsiębiorstwo 

STALNEY Stanisław 

Lenio

 1,0760Zużyte opony160103

 0,0190Filtry olejowe160107

 0,0190Płyny hamulcowe160113
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 0,0540Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 48,5500Metale żelazne160117

 0,6900Metale nieżelazne160118

 0,5760Tworzywa sztuczne160119

 0,3700Szkło160120

 0,6840Inne niewymienione elementy160122

 0,4350Inne niewymienione odpady160199

 0,4020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 35,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DI26.11.Z0040151226840009294KROŚNIEŃSKIE HUTY 

SZKŁA "KROSNO" 

S.A. w upadłości 

likwidacyjnej

 13,5200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1000Inne niewymienione odpady070299

 0,2000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż wymienione w 10 

11 09

101110

 1 563,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 8,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 42,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 10,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 253,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,2000Opakowania z drewna150103

 7,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,3000Zużyte opony160103

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 365,1000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0000Aluminium170402

 260,6000Żelazo i stal170405

 4,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 31,7200Zużyte opony1601031804816177931377331Wulkanizacja ZUH 

Paweł Stelmach

 2,9600Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 1,9000Żelazo i stal170405

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501011803587277951571071FUH "FRONT" 

Grzegorz 

Szymczyszyn

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311051937811091419GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

WNĘK-PIENIAK

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501016902431948171004262Firma Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowa 

CZAJEN Krzysztof 

Czaja

 0,3250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053708897516841756018USŁUGI 

MECHANICZNE 

Stanisław Smoleń

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,8616Żelazo i stal170405

 44,7450Żelazo i stal170405F45.21.A3704176806851445107AKOR Adam Kuchta

 0,1800Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 1,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904299938132936286NZOZ 

"STOMATECH"s.c.
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 0,4200Opakowania z papieru i tektury1501011802223478172042649"BUDOTERM TMT 

TURKOT" SPÓŁKA 

JAWNA

 1,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508978116861070672Gabinet Pediatryczny 

lek.Małgorzata 

Stankiewicz

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904985868131528102Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Grażyna Szela

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804726188133284153NZOZ "Sanitas" Paweł 

Pakla

 81,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071804403637922241690O-I Jarosław Centrum 

Serwisowe Maszyn Sp. 

z o.o.

 1,8800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8230Miedź, brąz, mosiądz170401

 79,7400Mieszaniny metali170407
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 2,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101DA15.11.Z8500779298721022527"Ubój i Przetwórstwo 

Mięsa" Władysław 

Giża

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A8312220598671995592Zakład Produkcji Wody 

Pitnej - Baranów 

Sandomierski - Sp. z 

o.o.

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0003Filtry olejowe160107

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,0000  5.00Osady z klarowania wody190902

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808060028672236641PRZYCHODNIA 

MOLMEDIC 

PRAKTYKA 

LEKARSKA BMM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 12,9520Opakowania z papieru i tektury1501016900241738130335660BLUXCOSMETICS Sp. 

z o.o.

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5700Opakowania ze szkła150107

 0,2300Zużyte opony160103
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 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900693078131048023Gabinet Chirurgii 

Szczekowo -Twarzowej 

i Chirurgii 

Stomatologicznej dr 

med. Bogumił 

Lewandowski

 8,7000Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.24.A0112606305241027606UTC CCS 

Manufacturing Polska 

Sp. z o. o.

 0,8600Inne niewymienione odpady070299

 0,0240Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,8400Odpady proszków powlekających080201

 218,9800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 259,3200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,3200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,2500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 92,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 14,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1200Opakowania z drewna150103

 1,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,5300Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 46,4800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0010Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,6240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 163,7100  8.19Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 19,0000  0.95Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 13,2400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DB17.54.Z1803585497952456840SANWIL POLSKA Sp. 

z o.o.

 23,0860Odpady tworzyw sztucznych070213

 15,6340Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 14,6400Inne niewymienione odpady070299

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 4,4600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 3,3630Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 5,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1450Opakowania z drewna150103

 2,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 241,5860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2390Zużyte opony160103

 0,0261Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803238415170251459DENTICA s.c.

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501011802873648722310837Grupa Albatros Sp. z 

o.o.

 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 104,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056900306828191026166ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNO-HANDLOWY 

STANISŁAW CIUBA
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 72,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z6904725758132404164STOLARES - Wyrób i 

Sprzedaż Mebli Marek 

Zieliński

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,0500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

2001356509003357952306276Gmina Stubno

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803649238171838642Indywidualna Praktyka 

Lekarska w miejscu 

wezwania Katarzyna 

Kopeć-Gajek

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509497558161119147Prywatny Gabinet  

Ginekologiczno Lek. 

Med.  Marek  Kania

 0,0420Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186509719677952178565NZOZ „OPTIMA" Sp. z 

o. o.

 0,1520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303163808671010107ANDRZEJ HARA - 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI

 605,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058503870158721897533Usługi Budowlane 

Kupno i Sprzedaż 

Tarcicy Marek Marć

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502266207951205596Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia Stomatologii i 

Protetyki 

"EURO-DENT" Barbara 

Woś

 0,5400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141803614398133563203Info-Projekt IT Sp. z o. 

o.

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508965047921290806SKRZYPEK EWA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ

 0,9400Opakowania z papieru i tektury1501011801400816842452906GALERIA KROSNO 

SP Z O O

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704777356842190398NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ARTMED" ARTUR 

SIWIEC

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304443268171372847NZOZ 

"OTOLARYNGOLOG"

 0,2550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088301978798651017879AUTO MARGER 

Mariusz Kufel

 0,5000Metale żelazne160117

 0,3200Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508978637921357870URSZULA 

NASPIŃSKA 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502038300014688650001818Woźniak Marek 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno -Usługowe 

WOMA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101850333315CEGIELNIA 

PODBORZE Miękoś 

Urszula, Miękoś Jan, 

Miękiś Roman 

Podborze

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188304630228651530619Powiatowy Urząd 

Pracy w Stalowej Woli

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502156007941241691AUTO-SERWIS 

Andrzej Frankowski

 0,1160Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DK29.52.A8300054438650004194Huta Stalowa Wola 

-HSW S.A.

 1,6900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,8700Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,0000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0700Roztwory utrwalaczy090104

 0,4000Zgary i żużle odlewnicze101003

 4,6660Kwasy trawiące110105

 1,1600Osady i szlamy z fosforanowania110108

 226,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 17,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 10,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,6200  1.33Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 27,7000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 21,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,2000Opakowania z drewna150103

 0,8000Opakowania z metali150104

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,7990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Zużyte opony160103

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 4,8000Tworzywa sztuczne160119
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 0,4460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,2000Drewno170201

 3,7000Szkło170202

 0,1200Asfalt zawierający smołę170301

 2,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,1000Aluminium170402

 366,7000Żelazo i stal170405

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 8,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0600Oleje i koncentraty z separacji190207

 0,1000  0.88Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 5,4000  4.90Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 3,8000Metale nieżelazne191203

 3,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,0000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1200Inne niewymienione odpady070299180291897WOBI-STAL Sp.z o. o.

 24,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 19,5800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,6200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,9100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 456,1300Żelazo i stal170405

 2,5660Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011810558008133682184Konstrukcje Stalowe 

Rzeszów Sp. z.o.o

 147,5510Żelazo i stal170405

 0,3930Opakowania z papieru i tektury150101005141024Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

Tadeusz Kozubal

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093703558486841407341Apteka Leków 

Gotowych

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C8303999338651107335Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Teresa 

Sabat
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 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501013711714066842358780PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "SBS" S.C. 

DANIEL 

BOLANOWSKI, 

TOMASZ SMUSZ 

BOLANOWSKI,SMUS

Z

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701857906881004968PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI - (LESZEK 

GLIWSKI)

 0,2300Żelazo i stal1704053710029456841140205 KENAR TADEUSZ 

JAN Mechanika 

Pojazdowa

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710119736871410218INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

GRZEGORZ 

STABRYŁA

 0,0160Opakowania z papieru i tektury1501016917747468181003643Chełpa Lidia F.U.H. 

DIANA

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z8304626148670004702Cegielnia Polowa 

Gorzyce Mieczysław 

Centarski i S-ka

 28,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 4,4100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706042712932206480001303KAEFER SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096916970528133297724HEVEA s.c. M. 

Leś-Krawczyk, P. 

Krawczyk

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131810143497941819629"PRO MEDICA" Spółka 

Cywilna

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133701192956851443189Grażyna  Misiołek 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101180916297NIERUCHOMOŚCI 

JAN ZGÓRSKI

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509415297951585162Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Marta 

Doraczyńska - Machaj
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030613871067122972742Gabinet 

Stomatologiczny A&J 

DENTAL Agata 

Jasińska

 0,0100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603061804925328133287080"EURO-MED” Gabinet 

Fizjoterapii Maciej 

Niżański

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514195807941612182NZOZ Przychodnia 

Lekarska "Życie" s.c.

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700149006861024399Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,4120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802529708133513642Visum Clinic Sp. z o.o.

 0,1700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905245858131111098PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI USG - 

UROLOGIA LEK.MED. 

TADEUSZ FEDUS

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1801566858722273266NZOZ "MaGa" 

Poradnia Lekarska 

POZ

 53,0000Odpadowa masa roślinna0201031802696048172058225Gospodarstwo 

Ogrodnicze EKO-III 

Agnieszka Bogdan

 25,9460Odpady z upraw hydroponicznych020183

 0,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0690Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112691778810Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

AUTO-EKSPERT 

Adam Kawalec

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,2810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2980Filtry olejowe160107

 0,0450Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2120Metale żelazne160117

 0,0030Aluminium170402
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904467738161005969GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KOŻUSZEK-SIDOR 

HALINA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691567970 ART Cosmetics 

Wioletta Makara

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703443206841086173Prywatny Gabinet 

Specjalistyczny 

lek.med. Dariusz 

Sobieraj

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700552536851525148Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska - 

Gabinet Lekarski 

Lesław Zoła

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602116508867767921019877POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM KOŁO 

W JAROSŁAWIU

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,9370Żelazo i stal170405

695



 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 30,2800Papier i tektura191201

 0,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086902619388160002957 PPHU POM Sp. z o.o.

 1,8200Zużyte opony160103

 0,1390Filtry olejowe160107

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,4920Żelazo i stal170405

 61,9870Odpady tworzyw sztucznych0702136915333408133193433Zakład Produkcji Folii 

"Efekt-Plus" Sp. zo.o.

 41,6660Opakowania z papieru i tektury150101

 105,4240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,1800Opakowania z drewna150103

 0,1050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,4600Żelazo i stal170405

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905833238132908870Zakład Betoniarski 

ZOF-BET Zofia i 

Bolesław Puterla Sp. j. 

w Świlczy

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9400Zmieszane odpady opakowaniowe1501062702156946411899376"AD ASTRA" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 13,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0120Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046900676338131040300Firma Handlowo- 

Usługowa "ORIMED" 

Jacek Rusin

 0,1730Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 46,5030Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013700715946860002088Reno Dach Prync 

Spółka Jawna

 238,9930Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 18,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901247338131038591INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ HALINA 

PILECKA

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690449671MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ŻELAZKO WIESŁAW

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904874768191102737GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

MAŁGORZATA 

WAWRZONEK-TĘCZA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802811958651558109SALON 

KOSMETYCZNY 

SYLWIA 

KIELISZEK-KNAP

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809909168151620704Tomasz Dec DEC 

SERWIS

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0660Zużyte opony160103

 0,1950Filtry olejowe160107

 0,0550Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0310Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0750Inne niewymienione elementy160122

 0,3100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2100Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.75.B1802600306842512123EBA Sp. z o.o.
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 20,8040Odpady proszków powlekających080201

 47,7200Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 1,8200  0.55Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,9400  0.28Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 191,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3570Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2670Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 9,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2900Opakowania z drewna150103

 0,0690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0110Inne baterie i akumulatory160605

 56,8670Żelazo i stal170405

 0,1500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802528008131420557Gabinet Lekarski 

Bartosz Korczowski

 0,3210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C8304662628652158501Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy SPZOZ w Stalowej 

Woli

 3,4230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026505010497951092146Lecznica Dla Zwierząt 

"ADA" Lek. Med. Wet. 

Andrzej Fedaczyński
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806399006842344625KINGA RAMUT 

SALON 

KOSMETYCZNY 

"KINGA"

 15,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056903578978171012936"Drewno" Artykuły 

Przemysłowe Ewa 

Czechowicz-Kurczyk

 5,0000Odpady z kory i drewna0303016502312657921528449Przedsiębiorstwo 

Wielobranzowe 

Grzegorz Portas

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 180,0800Zużyte opony160103

 2 141,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,6000Szkło170202

 11,2400Tworzywa sztuczne170203

 42,7300Odpadowa papa170380

 1,9840Żelazo i stal170405

 0,2230Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 6 387,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 33,9300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 97,1100Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 18,1700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804743045170021417NZOZ MEDISTOM

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133701173106850007279STEMAR SC Stefan 

Kula Mariusz Szkolnik

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208850012249Przedsiębiorstwo 

Transportowo - 

Handlowo 

DOM-TRANS Mariusz 

Lis

 0,8200Filtry olejowe160107

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313657128651390199DENTIMED 

Specjalistyczne 

Gabinety Lekarskie 

Gabinet Internystyczny

 8,2000Opakowania z papieru i tektury1501010102598885260028535P.DUSSMANN" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180287878Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o.
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 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1230Zużyte opony160103

 0,0960Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6917625368722182339Samodzielny Gminny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Brzostku

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502605397921267167INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNEJ ALINA 

WALAWENDER

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301489588651029428Krystyna Dziwota 

Salon Fryzjerski
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 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.90.Z6904623588132283737Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Techniczne 

SUPON Sp. z o.o.

 0,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4040Metale200140

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021801131388130069520Gabinet Weterynaryjny 

"Lech-Wet" Lech 

Michalski

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011810502568722408430Tabor Dębica Sp. z o. 

o.

 186,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,9610Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 6,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,5150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6400Filtry olejowe160107

 385,7300Metale żelazne160117

 2,8990Metale nieżelazne160118

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1260Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 3,0290Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3,2340Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0430Aluminium170402

 95,6000Żelazo i stal170405

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160006018287941105551Szkoła Podstawowa 

im. Króla Jana III 

Sobieskiego w 

Kańczudze

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809012497922226911Wacław Barnaś 

Mechanika Pojazdów 

Samochodowych

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,2310Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053617100298151777825Krzysztof Panek AUTO 

SERWIS

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0320Filtry olejowe160107

 0,0780Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0760Metale żelazne160117

 0,0470Tworzywa sztuczne160119
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136904624478161454176Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Leżajsku

 0,0510Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 62,5000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A3704515178191425127ZPOM AGRO-FRUCT 

Aneta GAZDA

 2,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,0035Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096501181327931000218Apteka Prywatna mgr 

Wieńczysław Szwed

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103702803306841017628STANISŁAW MAROSZ 

BLACHARSTWO 

SAMOCHODOWE I 

LAKIERNICTWO

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0710Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Aluminium170402

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031803919147921422490Iwona Migas 

MOTOTRONIK

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0820Tworzywa sztuczne160119

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101690537435Zakład Metalowo - 

Usługowo - 

Produkcyjny Aneta i 

Mirosław Głowa

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Opakowania z metali150104

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0133Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 77,7200Żelazo i stal170405

 4,5000Inne niewymienione elementy1601221806871356871950392Forest s.c.

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z1800043668171975304PHUP "SDS" Sp. z 

o.o.

 7,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 208,0000Żelazo i stal170405

 0,0360Cyna170406

 0,9500Metale żelazne191202
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 0,1990Metale nieżelazne191203

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801762745381711573Gabinet 

Stomatologiczny 

"ESTETICA" Katarzyna 

Jasińska

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3702516816871055591Praktyka 

Stomatologiczna Reiss 

Marzena

 0,0550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053630202058141685725ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8620Żelazo i stal170405

 23,2000Skratki190801

 96,5000Zawartość piaskowników190802

 2 311,3600  1,327.07Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906459818131184275Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Lucyna Jezioro

 0,6600Skratki1908016509003937952306307Urz±d Gminy 

Krzywcza

 0,4700Zawartość piaskowników190802

 20,5000  2.98Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0080Odpady zawierające rtęć060404DI26.23.Z6900310848130335803ZAKŁADY 

PORCELANY 

ELEKTROTECHNICZN

EJ "ZAPEL" S.A.

 3,2710Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 173,0000Produkty z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane w postaci szlamu

100107

 403,2000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 2 251,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0010Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,9000Opakowania z drewna150103

 1,4450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2160Opakowania ze szkła150107
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 0,6160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,7730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3320Zużyte opony160103

 0,1110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2630Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 50,3000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,5260Tworzywa sztuczne170203

 1,9220Odpadowa papa170380

 0,2750Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,7220Aluminium170402

 0,8740Ołów170403

 68,4860Żelazo i stal170405

 0,1460Mieszaniny metali170407

 0,2420Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166509005137941685229Gmina Przeworsk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500677248721163794Specjalistyczny 

Okulistyczny Gabinet 

Lekarski Marta 

Dąbrowska - Cios

 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.23.A3704415596851949581Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo - 

Mostowych Sp. z o. o.

 1,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,2500Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 49,5000Metale żelazne160117

 0,7000Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

711



 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0098Opakowania z tworzyw sztucznych1501026515461207951715311Obsługa i Naprawa 

Pojazdów 

Mechanicznych 

Dariusz Pilch

 0,0135Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181805587808672021685DIMENSA ARKADIUSZ 

ŚLĘZAK

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060100291195260152146WARBUD SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 23,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093702034756850009605Apteka Prywatna mgr 

Maria Wyczołek

 87,1550Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z3704771496842190470C+N Polska Sp. z o. o.

 41,4900Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,1700Alkalia trawiące110107

 1,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,5960Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701858146841031723NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"NASZE ZDROWIE"

 0,1000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806901962478171002151ZAKŁAD WYROBÓW 

GUMOWYCH 

MACHAŁA JAN

 0,3500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203808304339208171224153PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

,,KIEŁKOWIANKA" 

WALDEMAR 

KWAŚNIOWSKI

 0,2600Inne niewymienione odpady020399

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3020Oleje i tłuszcze jadalne200125

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101370000200PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROD-HANDL-USŁUG

OWE "EXTRANS" 

inż.R.Dyrkacz i s-ka 

sp.j

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,0000Żelazo i stal170405

 2,0000Mieszaniny metali170407

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101803314808133545760WA-SYL LAKIERY 

SAMOCHODOWE s.c. 

Koszelnik Sylwia, 

Koszelnik Tomasz

 224,5000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DG24.30.Z6916703208722123816"PLASTBUD"  Sp. z 

o.o.
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 0,2210Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 16,4370Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680

 49,9400Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 24,7440Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,2440Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,4000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 9,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096904925508161116048FIRMA "ELBA" - 

ELŻBIETA MITAŁ

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136903301318131015130Podkarpackie Centrum 

Handlowe AGROHURT 

S.A.

 0,9200  0.92Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806510258133643072CLINIC VITA Sp. zo.o. 

Sp. K.

715



 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304090348671173683PIECHOTA ANNA - 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303991988671462542ZOFIA ALEKSANDRA 

MILARSKA

 0,0036Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902254288171016147Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom.  Agnieszka 

Dziuba

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103361540076MARIUSZ PIETRUCHA 

ANGIELSKIE 

WYJŚCIE TATTOO

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303116908651047596Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Anna 

Bojarczuk-Smolińska
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500941298721036541Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Ewa 

Bronikowska

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081802715068171750019"Omega" Rafał Kmieć

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Aluminium170402

 0,1600Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304525968651662516Gabinet 

Ginekologiczno-Polożni

czy Maria Madoń
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806528466842517936FAMIDENT 

STOMATOLOGIA 

RODZINNA LEK. 

DENT. KAROLINA 

OCHAŁEK

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902047808171011397Zakład fryzjerski - 

Grażyna Jemioło

 0,1100Zużyte opony1601033702685236871004122PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE DRIM 

WACŁAW DRWIĘGA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,2000Papier i tektura200101

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086917926108141398606USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

STANISŁAWA 

HAJDER

 10,9000Zużyte opony160103

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,2600Płyny hamulcowe160113

 0,6600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 267,4800Metale żelazne160117

 10,4770Metale nieżelazne160118

 1,6600Tworzywa sztuczne160119

 2,8000Szkło160120

 4,4810Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0360Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104DL31.30.Z0004553447950200059SPÓŁDZIELNIA 

NIEWIDOMYCH 

START

 16,9520Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1550Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0690Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,5770Inne niewymienione odpady120199

 0,0850Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000514348Podkarpacki Urząd 

Wojewódzki

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,5730Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Opakowania ze szkła150107

 3,7250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,3850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0451Inne baterie i akumulatory160605

 0,0380Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0950Papier i tektura191201

 0,0360Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0400Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,1400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800147905261584480NZOZ "Remedium 

Plus" Dominik 

Godlewski

 0,0250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018313579488171668246TURBO-REG Andrzej 

Kapinos

 0,0300Tworzywa sztuczne160119
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 0,0520Szkło160120

 0,0250Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0880Aluminium170402

 0,7950Żelazo i stal170405

 0,1340Tworzywa sztuczne i guma1912043651729598133725999GAMTECH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088302393888671011408MIECZYSŁAW 

BERLIŃSKI 

BLACHARSTWO 

POJAZDOWE

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098313515788171224443Apteka "Pod 

Modrzewiami" 

Magdalena 

Rymanowska Miłek

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916870428181367664MEDICAL SPA Renata 

Sobiesiak-Urban
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021809322158982165102Sabina Szumska 

Gabinet Weterynaryjny

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z3704841496842198750RAF-EKOLOGIA SP. Z 

O.O.

 1,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,6200Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 2,3200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 1,6000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 55,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000  0.70Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 38,5600Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 61,8300Żelazo i stal170405

 151,9000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 1 061,0000Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 14,3000Tworzywa sztuczne i guma191204
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 1 669,9800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 1 300,0890Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,3600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905233158171370593Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

med. Nycek-Jer Jolanta

 0,0132Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000321075Areszt Śledczy w 

Nisku

 0,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050056950608730005646FUNDACJA 

EKOLOGICZNA 

"CZYSTA WISŁOKA"

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093630835889182164490MOJA 2 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101363149258GABINET 

WETERYNARYJNY 

"NA 4 ŁAPY" MACIEJ 

PO¬NIAK

 0,0320Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032918702677381403625Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ortopedia i 

Traumatologia D. 

Hudzik

 0,7440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313038818651476280F.H.U. ELEKTRONIKA 

SAMOCHODOWA 

ANDRZEJ KLUK

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205000379608SPÓŁDZIELNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU "SCH"

 17,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0574Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9100Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213I63.23.D1408867715222838321Polska Agencja Żeglugi 

Powietrznej

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0965Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805481328133616572"PODKARPACKI 

OŚRODEK 

PULMONOLOGII I 

ALERGOLOGII PROF. 

ANDRZEJA M.FALA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038126192607951247583NZOZ DENTUS  

Monika Horak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807002328652549377Księżycowe Day SPA 

s.c. iwona Kubica i 

Jakub Kubica
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313127278651039220Lek.med. Krzysztof 

Paśko

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6902572108131351572Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dariusz Olesczuk

 0,0054Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110180775158NORMACH Sp. z o. o.

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1430Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 8,0200Opakowania z papieru i tektury150101180904259"QSAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 7,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,3300Opakowania z papieru i tektury1501013710003506842250841BP SERVICE CENTER 

S.C. MAŁGORZATA I 

ANDRZEJ KOSTKA

 0,3250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096514393937952192677APTEKA W RYNKU 

MGR FARM. ARTUR 

CIEĆKO

 0,5300Opakowania z tworzyw sztucznych1501021810444008161557002Dominik Żyguła 

Mechanika Pojazdowa

 4,0000Zużyte opony160103

 0,0130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116509487677941417233AUTO - NAPRAWA 

SAMOCHODOW 

OSOBOWYCH I 

DOSTAWCZYCH 

Maciej Żelisko

 0,0320Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Filtry olejowe160107
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 0,1220Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312205708171370311NZOZ "WZROK-MED"

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028500776808721029558Przychodnia 

Weterynaryjna lek, 

wet. Andrzej Zielonko

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902353618131077094NZOZ  Przychodnia 

Lekarsko - 

Stomatologiczna 

"Sternberg - Med"

 3,2000Skratki190801H55.51.Z1800830067931552260Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o. w Cieszanowie

 3,4000Zawartość piaskowników190802

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905768958191484791NIEPUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI 

PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŻNICZEJ W CZUDCU

 0,1750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131461013347010340439METRO Properties 

Services Sp. z o.o.
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 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216L75.11.Z0005305028131013906Urząd Miejski w 

Tyczynie

 10,3000Żelazo i stal1704051809594968151797578STALKONCEPT Sp. z 

o. o.

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088304547098671371153HENRYK OWSIANY - 

FIRMA USŁUGOWA 

"AUTO-EXPRES"

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7100Metale żelazne160117

 391,3000Odchody zwierzęce0201061808340408151477402Rafał Dzień

 2,9100Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,3300Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702081810146168133680156POLIMARKY Sp. 

zo.o.o

 105,9300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 28,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 24,7000Opakowania z drewna150103

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186904014348141240609"BUD MAR" MARIUSZ 

TABAKA

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106915368868722079363Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 

HAND-BUD Sp. z o.o.

 87,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 28,0000Gruz ceglany170102

 36,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0940Drewno170201

 2,0000Żelazo i stal170405

 0,7200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046900354328130136340Pracownia Protetyczna 

PRODENT Maria 

Kilarska

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096915255988722072792Firma Handlowo - 

Usługowa R.J. Kizior 

"Apteka w Rynku" 

Spółka Jawna
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800330438652132789Kamil Dryżałowski 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028313135208171106442PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK. WET. JERZY 

KOPEĆ

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904387408131733888Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny dr n. 

med. Roman Kluza

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181809984447941041199"FROTON" Danuta 

Frodyma

 2,5400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118312000758671970764TARKON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,5900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 129,0500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500448537951081088Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Stom. Jolanta 

Rogalska

 0,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003045107941527016Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Przeworsku

 0,0800Roztwory utrwalaczy090104

 1,4530Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6600Żelazo i stal170405

 0,6680Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 43,3060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 16,9780Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,9750Skratki190801

 0,1500  4.33Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 72,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805107739222616924Fizjo-Med Łukasz 

Woźnica

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303630138651734500Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Grzegorz 

Porębski

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096902626078150006304Apteka Łańcucka 

Górska i Wspólnicy 

Spółka Jawna

 47,5800Zgary i żużle odlewnicze101003DJ28.52.Z9329028308652362199IWAMET Sp. z o. o.

 240,6500Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 2,5600Inne niewymienione odpady101099

 0,4200Kwasy trawiące110105
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 8,6700Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 2,8300Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 0,1900Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 21,6300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 58,9100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,9300Żelazo i stal170405

 2,0400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0100Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 4,9500Żelazo i stal1704058301686948651002429ZAKŁAD OBSŁUGI 

TECHNICZNEJ 

"TECH-PLAST" 

MOLAWKA JANUSZ

 6,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105650215303Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"SEGPOL" Zofia Segiet

 0,4200Inne niewymienione odpady030199

 3,2100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0600Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,2100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1200Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103650937090Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Stanisława 

Mazurkiewicz

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101806989727952363848Sabina Katan Zakład 

Fryzjerski Damsko 

Męski Dziecięcy " 

Sabina"

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016900321848140000205PHU KAN-POL 

Stanisław Kania

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703158206871088633ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 

DARIUSZ TRZCINIECKI

 0,1080Filtry olejowe160107

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500430037951849750Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kopel

 0,1160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041802278188651742439Pracownia Protetyki 

Stomatologicznej Kłęk 

Marcin
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 0,1200Zbiorniki na gaz skroplony160116K72.30.Z6900225478130335772ZETO - Rzeszów Sp. z 

o.o.

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808418898151151184Indywidualana 

Praktyka Położnej 

Lucyna Chomiak

 0,0120Papier i tektura200101

 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DD20.10.B8302323288651007898TRACK TEC LIPA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 75,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte opony160103

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2700Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,5500Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904487958161007129Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

med. Marta Zając

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6904548508131089424Prywatny Gabinet 

Pediatryczny Alina 

Strzelbicka - Kądziela

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690412283PPUH  "ARTEX" 

ARTUR MIĘDLAR

 305,0000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103DH25.13.Z0040134946870005415PASS-POL Sp. z o.o.

 0,5950Odpady tworzyw sztucznych070213

 559,8100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 6,2800Inne niewymienione odpady080499

 0,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7430Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Benzyna130702

 113,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 40,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6400Aluminium170402

 95,7000Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026906852208151020192Terenowe Usługi 

Weterynaryjne Lekarz 

Weterynarii Janusz 

Filip

 9,0000Opakowania z papieru i tektury1501010003828526870005622Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA w 

Komańczy

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Żelazo i stal170405
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 0,0042Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804291208131144784Praktyka położnej 

środowiskowo - 

rodzinnej Janina 

Czarny

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904426288131197875"RES-DENTAL" 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807930508171719400"Auto-Serwis Pit Stop" 

Bogumił Trela

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,1000Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501834607951081734Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Jakóbska
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 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805617246871710311ARTUR JÓZEFCZYK 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWA

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4500Opakowania z papieru i tektury1501011801100396842443988LICO MIX SP. Z O. O.

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4300Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 2 374,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z3711036986871763520"FALLKLANDY" 

Stanisław i Edward Fal 

Spółka Jawna

 0,1920Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,0010Aluminium170402

 1,3540Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905297148131105399Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Perdeus

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160051332508130334548"INES" sp. z o.o.

 142 750,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705040615908769212029705ANTEX II SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8301199008651037907Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Ćwikła
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703009716871416681Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Matczyńska

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806591796772278483Ewa Rak Praktyka 

Stomatologiczna

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086901349218181001851AUTO EXPRES 

Grzegorz Szymaszek

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800939968652426025PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI BM 

Sarzyńscy s.c.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807879256852298217Prywatny Gabinet 

Dentystyczny, lek.dent 

Katarzyna 

Wawro-Frączek

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146509442497952054805Marcin Jaszczyszyn 

BIOBIT Komputery, 

Domowe Systemy 

Alarmowe

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005068116850007084Bank Spóldzielczy w 

Kołaczycach
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 0,3110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808081366871956503"Medicsan" Sp. z o. o.

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180818011Firma 

Handlowo-Usługowa 

"AUTO MOTO 

STAJNIA" Grad 

Waldemar

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych1501026501482397951020164Grzegorz Aftanas

 0,0280Opakowania z metali150104

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Tworzywa sztuczne160119

 0,0540Szkło160120

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808242248133064196Dubident Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Dubiel

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501011802901135170240622BDS INSTAL Sp. z o.o. 

Sp. K.
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 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,8250Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051228274699930273599"Jerry-Gaz" Jerzy 

Okarma

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502265317951011685NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZY "OSTOJA" W 

PODEMSZCZYŹNIE 

WACŁAW REJMAN

 2,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010040105446850001118Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

Urządzeń Sanitarnych i 

Gazowych 

"PROMONT"J.Kaczor

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304004358671601110NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "ADAM 

I EWA" SOKOLNIKI
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 0,3040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905119738181265745"DENTINOX" Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga Wszołek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033621992197922047309Magdalena Malec 

"PERŁA" Gabinet 

Kosmetyczny

 8,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051460149255252527465"GRASP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2900Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,9000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1450Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700882706841316420GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

FRANKÓW-CZEKAJ

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804374508652010968"A - Z AUTO" 

Mechanika i Elektonika 

Samochodowa 

Krzysztof Kasprowicz

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Metale żelazne1601171803811988721822699Firma Usługowa "Nitro"

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.30.A1800263108191420006F.H.U. SMARPOL 

Grzegorz Salamon

746



 7,5910Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6970Filtry olejowe160107

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych1501021811658648171045433Zakład Poligraficzny 

Zdzisława Gajek

 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,8700Papier i tektura191201

 1,8800Opakowania z papieru i tektury1501012737014329542184194"MEDICARE" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7700Opakowania z drewna150103

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4420Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych1501026902491858131006421Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

POLBUD

 46,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 25,6000Gruz ceglany170102

 2,4400Odpadowa papa170380

 6,1840Żelazo i stal170405
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 25,7800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 89,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803991467952260172ANDRZEJ JACH 

P.P.H.U. TRAK 2

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904677988151166346Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160121952475251551237"PREMA" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101243526372 MARTECH GRUPA 

NARZĘDZIOWA S.C. 

MARCIN 

KRZYWKOWSKI, 

MAREK 

KOPACZYŃSKI

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,2100Odpady tworzyw sztucznych0702138312087288651150963PRODUKCJA 

STOLARKI PCV 

DARIUSZ SZYSZKA

 2,7200Freony, HCFC, HFC140601

 1,7000Opakowania z metali150104

 1,0600Aluminium170402

 3,5700Żelazo i stal170405

 1,1400Opakowania z papieru i tektury1501013704006106850008787TRUST Bogusław 

Babuśka

 5,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 686,5400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058303166348651346117STOLARSTWO 

TOMASZ WRÓBEL
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 0,0520Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania z metali150104

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8850Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.G6915356978133193947FIRMA HANDLOWA 

"BOZ" S. A.

 10,8390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9700Cynk170404

 0,6800Żelazo i stal170405

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005388578191030009URZĄD GMINY 

NIEBYLEC

 0,1710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690690378Dom Pomocy 

Społecznej im. Jana 

Pawła II

 0,1970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3702170756851073924Wiesława Lesik - 

Leśniak L-MED 

Kołaczyce - 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.21.A3703140806840000749Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych i 

Drogowych Sp. 

Akcyjna w Krośnie

 0,0200Filtry olejowe160107
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Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,9400Tworzywa sztuczne170203

 6,7200Żelazo i stal170405

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801360406871207842WAWRZYNIEC 

SIENIAWSKI A U T O 

M I X

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Filtry olejowe160107

 0,2800Żelazo i stal170405

 1,2700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050081344382220009659PPUH "BONUS" Sp. z 

o. o.

 401,3600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304458928651455817ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWY 

RYSZARD TRYKA, 

"ART IMPREZA" 

RYSZARD TRYKA

 0,1600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203691541663 "RZESZÓWDIS" Sp. z 

o.o.

 5,5160Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 16,8300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033505536766761047886SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

FEMINA 

G.KOMNATA-GAJDA
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 2,9470Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.13.Z6903142388171001789Zakład RPOL Roman 

Polit

 1,1030Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,2460Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2690Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,8160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5190Żelazo i stal170405

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915728828151613762NZOZ GAB MED

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904451018171034234MEDICODENTAL 

Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Anna Skowron

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.B6901619128170008536"METYANEX" 

Przedsiębiorstwo 

Produkcy 

Handlowo-Usługowe 

Jan Przygoda

 0,0500Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,0600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0100Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101805852747952267228Iwona Draganik Strefa 

Fryzur "PASJA"

 0,0160Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804705206871570100Gabinet 

Stomatologiczno-Chirur

giczny Katarzyna 

Pawłowska

 10,3280Skratki190801O90.02.Z6905158768151485330Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Markowej

 1 850,0000  24.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2700Odpady izocyjanianów0805016915705128151612596PROMIS P. Misiura 

SP. J.

 1,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z metali150104

 5,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 70,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Żelazo i stal170405

 36,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094907916487381057838IRENA PALUCH 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111E41.00.B6905689508161439455Zakład Usług 

Energetycznych 

WOD-REM Sp. z o.o.

 1,4200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Tworzywa sztuczne170203

 0,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204DL31.62.B6915471928722088646SURET  Sp. z o.o.

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,0000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 1,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,0370Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807508108161348735GABINET 

KOSMETYCZNY 

"BEAUTY SECRET" 

ANNA BRZOZOWSKA

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501016500046297920000692Przedsiębiorswto 

Handlowo-Usługowe 

E.Michalik "MICHALIK"

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania ze szkła150107

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500436417951258954Anna Głuszko Gabinet 

Stomatologiczny

 0,2000Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317N85.11.Z0003044736861441430Szpital Specjalistyczny 

w Brzozowie 

Podkarpacki Ośrodek 

Onkologiczny

 1,0280Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,4230Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 1,6890Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

754



 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7150Mieszaniny metali170407

 4,7610Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 85,7060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,7190Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 7,1270Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 113,7900Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203048504856868721906114"AMA" Majewscy Sp. j.

 0,0500Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101F45.33.C6900611808130014476P.P.H i U."H-GAZ" 

M.Haliniak, W.Haliniak 

Sp.j

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3040Żelazo i stal170405

 15,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056916803605170018697FABRYKA MEBLI 

"MEBLO-SYSTEM" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 7,2640Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 2,0000Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 1,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2600Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,8916Żelazo i stal170405

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023702908536861028492Wojciech Krzysik 

Mechanika Pojazdowa

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 10,6200Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z8500780768720000765Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"AKPOL" Andrzej 

Krzystyniak

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7490Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198DK29.23.Z6903468478131021308REWA Sp z o.o.

 0,6370Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,0780Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,8100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,1540Tworzywa sztuczne170203

 0,0900Aluminium170402

 1,7000Żelazo i stal170405

 1,0430Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805224288671185870ADAM MYSZKA 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

AUTOMAX

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2550Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904972798141007830NZOZ Ośrodek Zdrowia 

"PROMYK"

 15,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081211314586772338280SOBIESŁAW ZASADA 

AUTOMOTIVE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2800Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 6,4200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1600Zużyte opony160103

 2,4600Filtry olejowe160107

 0,8200Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Szkło160120

 0,2300Szkło170202

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705132606861011712Gabinet 

Stomatologiczny Agata 

Strzewkowska - Jakiel

 0,0005Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,2040Metale żelazne1601171806180166851219233ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ JERZY 

LEŚNIAK

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,2950Odpady tworzyw sztucznych0702131807916906842633714WIETPOL SP. Z O.O. 

SP. KOMANDYTOWA

 8,9160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1624Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,2000Żelazo i stal170405

 1,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804378307952162564Firma 

Handlowo-Usługowa 

"JASTAN" Antoni 

Jasiński

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0550Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303095516771091713SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

LARYNGOLOGICZNY-

MARIAN KURZYŃSKI

 36,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018301612618670005050CEGIELNIA 

LASKOWSKI Jarosław 

Laskowski. Elżbieta 

Legwand

 6,0000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201
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 3,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811669878652560829MH MOTORS 

Ł.KOCZWARA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0005Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0100Inne niewymienione odpady160199
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 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Aluminium170402

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011806517758171880093MATAR-PLUS UZAR 

MAREK

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 8,1410Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030115655645260211104"AMREST" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0034Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 5,8010Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690334264P.P.U.H. RYBEXIM 

RAFAŁ RYBKA

 0,2000Inne oleje hydrauliczne130113E41.00.A6903143628190002146PGKiM w Strzyżowie 

Sp. z o.o.

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 97,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 240,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8000Opakowania z metali150104

 1,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 306,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0050Filtry olejowe160107
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 43,7000Skratki190801

 21,0000Zawartość piaskowników190802

 1 740,0000  238.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,6000Metale żelazne191202

 2,0800Tworzywa sztuczne i guma191204

 26,4000Szkło191205

 1,5600Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206

 25,1000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 6,1000Tekstylia191208

 792,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 91,4000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 82,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046905777718132899906"VITA - FRUIT" Sp. z o. 

o.

 0,6800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091809686737171512302PUNKT APTECZNY 

JOANNA SUDOŁ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304101268651668482INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

KRYSTYNA FRĄCZEK
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 0,0300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DI26.40.Z5511828277582016208GRUPA SILIKATY Sp. 

z o. o.

 63,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 88,6400Wybrakowane wyroby101382

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,6500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021810508078172174954ELROB sp. z o.o.

 2,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810502626842637652GABINET 

PODOLOGICZNO-KOS

METYCZNY 

ORCHIDEA S.C. 

ANNA 

MIĘCIKIEWICZ-KASIŃ

SKA, ŻANETA 

AUGUSTYN

 0,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046515339277951448666Wiesław Kępczyński 

Usługi Stolarskie

 1,8000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z3711656536852127757PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW  "KOMA" 

S.C.

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370186340USŁUGI 

PROTETYCZNE 

JERZY IWIŃSKI

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101E41.00.A8504895438720004272Wodociągi Dębickie 

Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z metali150104

 0,2720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0410Tworzywa sztuczne170203

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,3000Mieszaniny metali170407

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 67,4800Skratki190801

 47,7400Zawartość piaskowników190802

 4 821,5400  1,227.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 82,0000  14.76Osady z klarowania wody190902

 475,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053710969306871759010CENTURION-R Sp. z 

o.o.

 11,4480Inne niewymienione odpady030199

 0,3000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,6000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,6000Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 1,9000Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Szkło170202

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6917758698722045424Apteka "Na 

Węgierskiej II" mgr 

farm. Ryszard Nalepa
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 0,1470Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315DN37.20.Z3711077406851470364EKOPRINT Teresa 

Kozik

 0,1850Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1220Metale żelazne191202

 0,0670Metale nieżelazne191203

 0,0660Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036502545337951021382MULTI-SERWIS FM 

MARIAN RYDZ

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704871596881128305Jerzy Bentkowski 

Gabinet Lekarski

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710292986881127524Józefa Orłowska 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304624138651454427WIOLETTA 

SZYMULA-SZELĄG 

LEK.STOM. 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

ORTODONTYCZNY

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633049908722309768"Manufaktura Zdrowia" 

Łukasz Zaj±c

 0,0680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806831437951098752Robert Sobczyk 

CarPunkt

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,1000Żelazo i stal170405
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026512320837952195859Usługi Weterynaryjne 

Łukasz Paczkowski

 586,8140Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803570458886371873808TRI (POLAND) Sp. z 

o.o.

 4,9900Inne niewymienione odpady070299

 4,3210Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,5600Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 3,2630Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 4,0400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 19,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 42,3430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,2800Opakowania z drewna150103

 0,0840Opakowania z metali150104

 2,1200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0950Opakowania ze szkła150107

 3,6050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 20,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,0360Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1810Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0170Aluminium170402

 103,1790Żelazo i stal170405

 0,2310Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801859366871036547"POLSAB" 

MECHANIKA 

POJAZDOWA I 

ELEKTROMECHANIK

A SABAT PIOTR

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2230Zużyte opony160103

 0,0190Filtry olejowe160107

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3390Metale żelazne160117

 0,0310Metale nieżelazne160118

 0,0210Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Szkło160120

 0,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Odpady spawalnicze1201138301886338670010192Zakład Zadrzewień 

Zieleni i Rekultywacji 

Sp. z o.o.

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904510768131415384PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

ZDZISŁAWA 

JASKÓLSKA-MRÓZ

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005075038130269041Bank Spółdzielczy w 

Tyczynie
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Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

1681013700100266840002317PRACOWNIA OZDÓB 

CHOINKOWYCH  

WASZKOWSKA 

ALICJA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033624292868181719264AUTO-TOM Tomasz 

Krajewski

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0050Metale żelazne160117

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096906937218722026272Apteka "VITA" 

Godawska i wspólnicy 

sp. j.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904013008171069913Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Urszula Rachwał

 25,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056905014958180001470Pociask Zdzisław 

Usługowy Zakład 

Stolarski

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502472087951282852Specjalistyczny 

Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Lek.Med. Artur Lenecki

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810732638133685656RESDENT 

Stomatologia J. 

Kowalik-Rogozińska, 

P. Rogoziński sp. 

partnerska lekarzy 

dentystów
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 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102360369835ART FORM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106900185578180000565" AUTO SOTO 

SERVICE " Tomasz 

Sochacki

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 39,6000Odchody zwierzęce020106000098051Zespół Szkół 

RolniczeCentrum 

Kształcenia 

Ustawicznego im.prof. 

W.Szafera

 1,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 16,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 16,6750Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 2,0000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0076Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803843928651733860Prywatna Praktyka 

Pielęgniarska Danuta 

Dziuba
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907081158721208462Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Połozni

czy

 0,0750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806191808721897562"Ad-Car" Adam Sujdak

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030603022667132850957TRIDENT Stomatologia 

NOMA NOWOSADZKI 

WOJCIECH

 0,5700Skratki190801E41.00.A6500920887951296386Gminny Zakład Usług 

Wodnych w Medyce

 0,7600Zawartość piaskowników190802

 34,0000  6.80Inne niewymienione odpady190899

 0,5400Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0230Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DJ28.75.A1801797178131250664JOKAM Kusz 

Stanisław

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033608571218141630090Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Marta 

Skowrońska-Starzec

774



 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026917838408721323068Gabinet Weterynaryjny 

Małgorzata Choma

 0,2400Żelazo i stal1704056904947898161407165Zakład Usług 

Elektroenergetycznych 

"EL-CHEM" Sp. z o.o. 

w Nowej Sarzynie

 23,6200Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6905508108141279706Zakład Uboju Zwierząt 

Rzeźnych 

Przetwórstwo Mięsne 

Maria Soja

 0,1400  0.06Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 4,5200Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0050Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116900004518170001391Przedsiębiorstwo 

Prod-Usł-Handl. 

"BORIMEX" Imp-Exp. 

Zygmunt Krupa

 200,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,5500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1250Odpady spawalnicze120113

 0,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0099Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106904880408141243418Autonaprawa 

Elektronika 

Klimatyzacja Wojdyło 

Witold

 0,0470Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107
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 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0150Metale nieżelazne160118

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0390Aluminium170402

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116904960508181010181"AUTO-AS" 

Blacharstwo I 

Lakiernictwo Marek 

Rymut

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8600Żelazo i stal170405

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096501085997921002279Apteka "Lawenda" mgr 

farm. Małgorzata 

Trzebuniak

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113711063436871765111DRUMMONDS Sp. z o 

o

 0,1000Zmywacz farb lub lakierów080121

 6,5930Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4810Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 2,5590Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

777



 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3030Tworzywa sztuczne170203

 0,0660Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180480865"Moto - Pasja" Paweł 

Wacławek

 0,2100Zużyte opony160103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711827306781089681DRAGON 

KATARZYNA FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA KRAKOWIANKA

 4,0600Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z8300994738650005615Zakład Powłok 

Cynkowych, Jerzy 

Hajduk, Jerzy 

Bartoszek

 36,9300Cynk twardy110501

 18,9000Popiół cynkowy110502

 0,5500Zużyte opony1601036500948397921016212Jerzy Jędrejko Firma 

Handlowo-Usługowa

 1 141,6200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803384308133547902Firma Produkcyjno 

Handlowo Usługowa 

DREWNOPOL 

Bartłomiej Paczkowski

 0,0210Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,1050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301199688651038752GABINET 

STOMATOLOGICZNY I 

USŁUGI 

PROTETYCZNE 

DOLIŃSKI ZBIGNIEW

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160056604688651017253Ośrodek Pomocy 

Społecznej

 0,0360Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063618486738141533613Rafał Zieliński Auto 

Usługi R-Car

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033659725718191667037MED-DOM Sp. z o. o.

 0,1450Żelazo i stal170405A02.01.A6900270948140002291Lasy Państwowe, 

Nadleśnictwo 

Kolbuszowa

 1,0650Mieszaniny metali170407

 0,0150Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0380Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0110Tworzywa sztuczne200139
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 0,3930Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.10.Z017319719 001275262557278PKP Przewozy 

Regionalne Sp.  z o.o. 

Podkarpacki Zakład 

Przewozów 

Regionalnych w 

Rzeszowie

 1,9840Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1 285,6460Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,5140Filtry olejowe160107

 6,8000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 103,4450Metale żelazne160117

 0,7280Metale nieżelazne160118

 0,1450Inne niewymienione odpady160199

 0,6220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1520Tworzywa sztuczne170203
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704175266871245860Janusz tomoń 

ESCULAP Gabinet 

Rehabilitacji Zdrowotnej

 0,0800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003016903845468191259048Zakład Fryzjerski 

Aneta Muszyńska

 0,9900Oleje i tłuszcze jadalne2001256900668178180000878WORK&TRAINING 

SERVICE JANUSZ 

ŻUCZEk

 81,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015702109907641023748ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMYS

ŁOWY "FARMUTIL 

HS" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,1500Popioły lotne z węgla100102

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,9000  0.90Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8301505248671020169Prywatny Gabinet 

Lekarski Tadeusz 

Pasierb

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808906468181416316ELEKTROMECHANIK

A SAMOCHODOWA 

Grzegorz Szajdek

 0,0020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0140Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061226995869452170521INSIEME SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509537457951553506Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena 

Jędrychowska

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036500795217951066479Andrzej Rafalski 

DIAGNOSTYKA 

POJAZDOWA

 0,1790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902524258130008990Prywatne Centrum 

Medyczne Ami-med 

s.c. Wiktor Owczarz, 

Justyna Sawulska, 

Sławomir Sawulski

 0,7100Opakowania z papieru i tektury1501016915580728131670567Apteka "W Rynku" 

Henryk Szczęch

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

782



 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502096857921053472Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Urszula 

Długosz

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023705513256871073258Przychodnia 

Weterynaryjna lek. 

wet. Marian Pitrus

 1 500,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071805592948671968141F.H.U. PRZEMYSŁAW 

CZERWIŃSKI

 3 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136905864688161453662STAROSTWO 

POWIATOWE W 

LEŻAJSKU

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690649111USŁUGOWY ZAKŁAD 

NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 

KWOLEK AGATA

 0,0300Filtry olejowe160107

 540,0000Żelazo i stal170405

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502033705155206891032222Robert Kopacz 

AUTONAPRAWA

 0,0050Filtry olejowe160107
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 0,0500Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904945429221014100GABINET LEKARSKI 

LEK.MED. 

GORZKOWICZ 

ALFREDA 

SPEC.CHORÓB 

WEWN.DIABETOLOG

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088304283108171567947"Hanko" Janusz 

Kowalski

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Żelazo i stal170405

 4,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058301855638650013112Janusz STRUŻYŃSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"FENIKS"

 0,0220Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 369,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056502098287931151555"Maranta" Zakład 

Produkcji Palet 

Małgorzata Furgała

 0,5800Skratki1908011809245526852325003Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Tarnowcu Sp. z o.o.

 2,1000Zawartość piaskowników190802
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 114,0000  11.24Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313679128171950474NZOZ - Ośrodek 

Rewalidacyjno-Wycho

wawczy

 66,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012712356066480006364Chemeco - Investment 

sp. z o.o.

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 16,8000Żelazo i stal170405

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109691788688Apteka Św. Franciszka 

Anna Jasek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312235678651538897Maria MIKA

 0,0141Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160001888548171072306ZESPÓŁ SZKÓŁ w 

Mielcu im. prof. 

janusza 

Groszowskiego

 8,3400Żelazo i stal170405

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904951518141275111Prywatny Gabinet 

Lekarski Ewa 

Zioło-Dziopak 

ginekolog-położnik
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 4,2030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809630326871957299Auto Złom SANCAR  

Maria Fedak

 0,2250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 30,4650Zużyte opony160103

 0,2190Filtry olejowe160107

 0,2390Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1690Płyny hamulcowe160113

 0,4250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1260Zbiorniki na gaz skroplony160116

 728,6500Metale żelazne160117

 39,9860Metale nieżelazne160118

 14,9980Tworzywa sztuczne160119

 16,7540Szkło160120

 0,1680Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 3,7370Inne niewymienione elementy160122

 1,9080Inne niewymienione odpady160199

 0,0670Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 8,2270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2680Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,9720Opakowania z tworzyw sztucznych15010224126850064124799433D Dystrybucja 

Budowlana S.A.
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021807689517941680723Anna Duliban-Kisiel 

Gabinet Weterynaryjny 

FILEMON

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804675348132998979NZOZ Duodent

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700495256851517999Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Dąborowska

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136904079978161119124SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

LEK.MED.MARIAN 

KAMIŃSKI 

2.NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"KAM-COR"

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,1600Tworzywa sztuczne1601196904503108151114792Janusz Bem 

Blacharstwo 

Pojazdowe

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303062168651296885Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Zasowska

 10,5300Papier i tektura191201DN37.20.Z6907140808722051815P.P.H.U. "ERGPET" 

Sp. z o. o.

 7,8200Metale żelazne191202

 353,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 127,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302898318671228680Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika 

Tukendorf-Możysz

 0,1550Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010005632988671880400Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej

 0,1350Roztwory utrwalaczy090104

 0,1300Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101
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 0,3260Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 20,7440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 12,3660Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,4100Opakowania z papieru i tektury1501011805156706871766435GRZEGORZ 

SARAKUN "LEŚNIK" 

ZAKŁAD PRODUKCJI 

DRZEWNEJ

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056514370237941633072TRAX-BRW Sp. z o.o.

 0,0700Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 2,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 143,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 24,9000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 25,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0230Odpady spawalnicze120113
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 0,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z3704450726881197430Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Lesku

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,2390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 11,2110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,2790Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4940Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6509000807952056879S.J. MASARNIA 

J.Kowalski, 

R.Kowalski, 

M.Kowalski, 

A.Kowalska

 0,3670Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0770Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917979838133234155ALFA-DENT

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090051471338130204739Apteka Pryatna mgr. 

farm. Elżbieta Czyż

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych070213362297710LAKA MAKSYMILIAN 

RˇCZY

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110180351955Studio Urody 

IMPERIUM Usługi 

Kosmetyczne 

Magdalena Smyk

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

792



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802689878671287441Usługi i Zabiegi 

Pielęgniarskie Renata 

Tomczyk

 0,9800Opakowania z papieru i tektury1501010007762557950007322Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska" Medyka

 0,3050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056917594685170061977MOTOFACH S.C.

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6850Filtry olejowe160107

 0,2240Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 5,5900Metale żelazne160117

 0,5600Metale nieżelazne160118

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K71.21.Z6906929408181512043P.P.H.U. 

"MAL-CAR-S" s.c. 

J.G.T.OCHAŁ

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2500Zużyte opony160103

 0,7150Tworzywa sztuczne160119

 0,3900Aluminium170402

 5,4200Żelazo i stal170405

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802719208652330029"P.P.H.U ŁYSAKÓW" 

KRZYSZTOF MAŁEK

 0,0250Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0250Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Tworzywa sztuczne160119
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804605908172023215BIK KATARZYNA 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

ORCHIDEA

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych1501026904629678151159487FUH PRO-DENT 

JACEK KUŹNIAR

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,6000Papier i tektura191201

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8307878598171852197Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ZLEP-MED im. dr 

Juliana Maja s.c.

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915687398191219126NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDICINAE" KIDAŁA 

ANDRZEJ

 3,0100Zgary i żużle odlewnicze1010031809467898133676901CEMAD s.c.

 3,0100Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 5,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8500Opakowania z papieru i tektury1501011802426866842320197 Czekaj Paweł F. H. 

AUTOCLUB IMPORT

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704443396851950785Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702703716841167121SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ALINA 

KOTIUSZKO

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703456376871072856Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stomatologii ogólnej 

Arkadiusz Brzęcki

Żelazo i stal1704051802265756881281202"DOLINA RUCHLINU" 

SP.Z O. O.

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021805723147952431751MAŁGORZATA 

KOSZYKOWSKA 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

"SALAMANDRA"

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180070311Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"MAGWIT" Bukała 

Witold

 0,8500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690371710 ZAKŁAD STOLARSKI 

WIESŁAW PO¬NIAK
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 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802558268131464253NZOZ HOMED  Witold 

Homa

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033623984858172009037Salon Kosmetyczny 

"Oasis"

 0,5900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501396487930002451TRANSEXPRESS 

LESZEK ŚWIDNIAK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 1,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108504758488721547112Blacharstwo-Lakiernict

wo Rafał Oleksiak
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 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 3 310,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701031808906007921539720Bogdan Korczewski 

prow. dział. gosp. pn: 

"EKO-INNOWACJE"

 3 312,7600Szkło191205

 2 293,0200Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6514335977952218862Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia dla dzieci 

i młodzieży 

PEDIATRIA s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502614157941166788Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Pielęgniarka 

Środowiskowo-Rodzinn

a  Elżbieta Tabisz

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501011805494106842416520KANCELARIA 

ADWOKACKA 

KRZYSZTOF MYSZA

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011806009388652540560Cegielnia Polowa Artur 

Śpiewak, Ewa Śpiewak 

s.c.

 59,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502199277951414822Maria 

Burnatowicz-Koszykow

ska Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 183,0000  108.89Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z8312221198171882229Zakład Mięsny 

Dobrowolscy Sp. z o.o.

 0,0410Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 20,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,1720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Opakowania z drewna150103

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,1870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,8320Żelazo i stal170405

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505249508721367060Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Pediatryczno - 

Alergologiczny dr.n. 

med. Karolina 

Węgrzyniak

 0,2410Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166512570487921940954Niepubliczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej 

"ARS MEDICA"
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 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010050796157950010117ODLEWNIA 

DZWONÓW, JANUSZ 

FELCZYŃSKI I S-KA 

S.C.

 0,0005Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Żelazo i stal170405

 187,1210Odpady tworzyw sztucznych0702136915663508133250220PAK-HURT Sp. z o.o.

 20,6790Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 15,4920Opakowania z papieru i tektury150101

 3,8600Opakowania z metali150104

 2,6250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810307918672238195VISUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8620Metale żelazne160117690214442AUTO-NAPRAWA I 

WULKANIZACJA 

STANISŁAW 

GUBERNAT

 0,0660Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801329706851926172Abc-Dent Anna 

Świstak-Selwesiuk

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807897988161500255MARCIN WOJNARSKI 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,3000Mieszaniny metali170407

 0,1600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703355736841368612ELŻBIETA JUSZCZAK 

AKADEMIA URODY 

FRYZJERSTWO & 

KOSMETYKA

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501729607951620059Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom.  Małgorzata Kołt
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304321808171037379Usługi Protetyczne

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101362136940LEMON Kamil 

Walczyk

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053702087006871017923TARTAK - ZAKŁAD 

USŁUGOWY PIOTR 

MYRDAK

 0,1780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808402177952525239CONTROL Szałyga 

Wojciech Spółka 

Jawna

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Opakowania z metali150104

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0480Zużyte opony160103

 0,0780Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,2100Metale żelazne160117

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160011869818652025817Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Bystrem
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304484368141490625NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ESKULAP S.C.

 123,0380Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6900533128170006827" REKFOL" Janusz 

Gruszecki s.j.

 5,8460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0095Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2500Zużyte opony1601036514413107951164549Z.H.U. GUM-TECH 

Jarosław Pośpiech

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8504160188721063911Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga Lesiak - Juras

 0,7100Papier i tektura1912016916988738133298422BIURO 

RACHUNKOWE ANSI 

B.BRYCKA G.BRYCKI

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3701868196841170382PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA MAJ

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811609737922291104Joanna Nietrzeba 

A-DENT Gabinet 

stomatologiczny

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801250647951801418Aneta Daraż Gabinet 

Stomatologiczny 

A-DENT

 1,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z3700054106870005421"PEKSAN" SP. Z O.O. 

W SANOKU

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143702420216871002465MAŁGORZATA 

AMBICKA BIURO 

RACHUNKOWE A N I 

T A; "KROS-TEL" s.c.

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802431318722214594Usługi 

Weterynaryjne-Gabinet 

Weterynaryjny
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500737368721215083GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ŁUCJA 

MACNAR-KARASIŃSK

A

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903192828161119271PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SAGAN-KLEJMENT 

IZABELA

 0,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051800775377922114715Zakład Drogowy 

Tadeusz Popek i Syn 

Sp. J.,

 1,5000Zużyte opony160103

 0,3700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690512748 Firma Handlowo - 

Usługowo- Produkcyjna 

Opioła Bronisław

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,6550Metale żelazne160117

 0,0550Tworzywa sztuczne160119

 0,0047Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186903058548141000727Biuro 

Prawno-Rachunkowe 

CERTUS

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 580,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105370513431F.P.U.H. Leszek 

Kamyk
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091810714368133309692 "ANIMED" KONRAD 

CZACH

 0,6000Tworzywa sztuczne1702030023926075470172149"KELVIN" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,3600Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 2,4600  0.40Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607083640047406783159457SERWIS KRAKÓW 

M.BOROWIEC I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 1,0220Opakowania z tworzyw sztucznych1501026900422778130201244BISBUD Banaś 

Maciołek Sp. J.

 0,0297Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0004Inne baterie i akumulatory160605

 0,4400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503303288721052801Gabinet 

Dermatologiczny 

Marek Haslinger 

Specjalista 

Dermatolog-Wenerolog

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904427178131348653Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Świętek

 5,4000Skratki190801O90.02.Z0010215017921002523ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ i 

MIESZKANIOWEJ

 3,2500Zawartość piaskowników190802
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 435,0000  71.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,8000  0.62Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805415498181672232AUTOMATIX Paweł 

Gruszka

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031225322779452024593Wiktor Szybist 

Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904433498131887396Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Łukasik

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700686816841096303SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Janusz 

Gardygała

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018304432498652122058SOLBET STALOWA 

WOLA Sp. z o.o.

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5430Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3900Zużyte opony160103

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Miedź, brąz, mosiądz170401

 9,2000Żelazo i stal170405

 0,0100Skratki190801

 1,2000  0.02Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,5000  0.01Inne niewymienione odpady190899

 1,8000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808731396852012505EMERGENCIA 2 

POGOTOWIE 

MEDYCZNE MARCIN 

GÓRSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508978867921290025BZDĘGA 

DANUTA-INDYWIDUAL

NA PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA, 

NZOZ "TROSKA" S.C. 

CENTRUM USŁUG 

PIELĘGNIARSKICH

 0,0460Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093510448479451224226WOJCIECH KWIECIEŃ 

FIRMA HANDLOWA

 6,0000  1.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908053711554206891183719Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Czarnej

 1,2000  0.20Inne niewymienione odpady190899
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023704850196861473074Maciej Kuś auto AUTO 

SERWIS

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010601738929462507867JK Sp. z o.o. w 

Lublinie Zakład 

Produkcyjny ZM 

"Jasiołka"

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0890Aluminium1704026916863388181563951ZPUH VERTIPOL S.C. 

A.Kopaczyński, 

K.Wojton

 0,8800Żelazo i stal170405

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3705075606841807572SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEKARZ 

TOMASZ STAPIŃSKI 

LARYNGOLOG

 56,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010047051927730007403Przedsięboirstwo 

AGAT Sp. z o.o.

 0,9000Odpadowa papa170380

 0,2600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 13,8000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0200Zgary i żużle odlewnicze1010036903493508131021739Zakład Odlewnictwa 

Artystycznego 

"FORMAX" Zbigniew 

Porada

 0,5000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,3000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806120258652166392Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Andrzej Paleń

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098301839958650017469APTEKA "SANA" 

PIKUS I SZULC 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500586907921058972Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

"ZGRYZ" Jerzy 

Błotnicki
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 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146903985318171068960ZAKŁAD TECHNIK 

KOMPUTEROWYCH 

"MIKRO" 

R.BIEGAŃSKI 

,A.KRAWIEC SPÓŁKA 

JAWNA

 7,8500Opakowania z papieru i tektury1501011805189585170314993INDYGO Sp. z o. o.

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Metale nieżelazne160118180643830AUTO-PROGRES 

PAWEŁ IDZIK

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3420Metale200140

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514331087952217928Specjalistyczna 

Praktyka Chirurgiczna 

Henryk Kasperski, 

Lech Pyzik, Barbara 

Kasperska, Spółka 

Cywilna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502616007941105769Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Maria 

Pikuła

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych1501028302122198671002757Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe BETA 

Mirosław Biernat, 

Andrzej Faron Sp. J.

 0,8700Opakowania z metali150104

 0,0064Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0690Aluminium170402

811



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030004551896870004404Spółdzielnia Inwalidów 

"Spójnia"

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804908468151651372NZOZ MARCIN 

PIENIĄŻEK

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917803628151622583Praktyka 

Stomatologiczna Paweł 

Pawlik

 8 310,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780DA15.92.Z8312125238651197775TERPIOR Piotr Stec

 82,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904751838161009157ORTO. DENTS 

ELŻBIETA CZABAN - 

GRABARZ

 1,7900Opakowania z tworzyw sztucznych1501021811653215170367794PJORO Sp. z o. o.
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905067138132657681Prywatna Praktyka 

Lekarska Aldona 

Michalska - Żołyniak

 0,0405Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096905052868131126680Apteka Prywatna mgr. 

farm. Iwona Visor

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039308050927941496385PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

KRZYSZTOF 

SZPEJANKOWSKI

 2,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076900868208130133732Zakład Remontowo - 

Budowlany Janusz 

Golema

 0,3000Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 8,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904477558131198685Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Marzena Grad

 4,4470Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180716457TOP SERWIS S.C. 

Bogdan Lewko, Robert 

Jedynak, Waldemar 

Florek, Mariusz 

Szydełko
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 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3740Filtry olejowe160107

 0,0520Miedź, brąz, mosiądz1704011805797308172140375Centrum Badawcze 

"Clear Air" Sp. z o.o.

 0,3290Aluminium170402

 0,0880Żelazo i stal170405

 2,6920Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z3704153036860000853Zakład Tworzyw 

Sztucznych "ArtGos" 

S.A.

 82,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 3,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 8,1210Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6250Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 4,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 19,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 148,1450Żelazo i stal170405

 39,5300  2.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,5440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180764440 Mariusz Krużel 

M.A.K.Auto Serwis

 0,1750Zużyte opony160103

 0,1050Filtry olejowe160107

 38,2690Kwas azotowy i azotawy060105DH25.13.Z0040234006870004321SANOK RUBBER 

COMPANY SPÓŁKA 

AKCYJNA

 3,6310Inne niewymienione odpady060199

 0,0240Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002

 75,8840Inne niewymienione odpady061399

 10,2810Odpady tworzyw sztucznych070213

 3 652,0800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 29,6300Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409
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 3 734,4300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 30,7850Osady i szlamy z fosforanowania110108

 6,9540Inne niewymienione odpady120199

 22,8610  5.72Wodne ciecze myjące120301

 16,7030Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 9,5100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 67,9910Inne niewymienione odpady130899

 103,4650Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 113,7750Opakowania z papieru i tektury150101

 79,3930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,4900Opakowania z drewna150103

 0,0180Opakowania z metali150104

 70,1830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,3290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0920Filtry olejowe160107

 176,1350Metale żelazne160117

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3320Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 4,4000  0.04Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 5,8800  5.88Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003244708671167949SĄD REJONOWY W 

TARNOBRZEGU

 0,0860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807371987952522117Wawrykowicz & Nowak 

AMBER Spółka Jawna 

NZOZ Pielęgniarstwo 

¦rodowiskowo-Rodzinne
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 0,1430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905241908132735487Kruk Władysław   

LUX-OKULISTYKA

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907294078161526800Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MEDYCYNA 

RODZINNA

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086515348267931292801"TOP-CAR" Artur 

Zaborniak Auto-Serwis, 

Pomoc Drogowa

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0440Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0210Tworzywa sztuczne160119

 0,0470Szkło160120

 4,4810Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800724748191413331F.H.P.U. "WEKTOR 

STYL" ROBERT 

BEŁKO

 0,0920Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1550Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515361797951712577NZOZ Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maria Kluz

 0,0230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.50.Z0051357568170004509Stacja Paliw LEŚNA 

POLANA Świąder Sp. 

J.

 0,1750Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370442381Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Miejscu 

Piastowym
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710219836842269674NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA 

SZKOLNA

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202180091135AUTO MERC Sp. z o. 

o

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,1400Zużyte opony160103

 0,5740Filtry olejowe160107

 0,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313492688721026732"AUTOMAR" FHU 

Mariusz Kopacz

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1050Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053623885708181712954AUTO-SPA Mobilny 

Auto - Detailing Jakub 

Daniel
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 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904797618191234775Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Robert Materna

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.11.Z1473207366842232553Anita Supel 

prowadz±ca działalno¶

ć gospodarcz±

 0,0390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1830Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0020Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0290Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 5,2420Metale żelazne160117

 0,5060Metale nieżelazne160118

 0,2470Tworzywa sztuczne160119

 0,0940Szkło160120

 0,1290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1260Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 1,3800Opakowania z papieru i tektury1501016916808095170020926OŻÓG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704741976841560692 NZOZ "AGAMED" 

Agnieszka Wilusz

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501076547941178805Specjalistyczny 

Gabinet Urologiczny 

Janusz Walczak

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313005238721888586Gabinet Położnej 

Środowiskowej-Rodzin

nej -Beata 

Niewiadomska-Jarosz

 0,0700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061805610268671379290Auto-Serwis Robert 

Czachor

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 12 015,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010721447575471838076FENICE POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 405,3600  160.17Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 7,8400Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198
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 13,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 19,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Opakowania z drewna150103

 0,8100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,2910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0600Aluminium170402

 144,1200Żelazo i stal170405

 0,0600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6690Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 4,4100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011801690968722073828Firma Handlowo 

Usługowo Produkcyjna 

"ROMCAR 3" Piotr 

Żołądź

 0,1760Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8970Aluminium170402

 9,3360Żelazo i stal170405

 0,2140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809282258671067604Kasacja Pojazdów 

Skup Złomu i Metali 

Kolorowych Janusz 

Strycharz

 1,8000Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 55,9120Metale żelazne160117

 0,2550Metale nieżelazne160118

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056509727027951505105MK-AUTO Mirosław 

Kocur

 0,0720Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4250Zużyte opony160103

 0,1450Filtry olejowe160107

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804927858181610567DROZD-CAR Drozd 

Łukasz

 0,1200Filtry olejowe160107
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 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808713828133571970NZOZ Św. Brata 

Alberta w Dynowie

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080001844196841744771Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1800Metale żelazne160117

 33,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101277586360 00545PKP CARGO SPÓŁKA 

AKCYJNA WSCHODNI 

ZAKŁAD SPÓŁKI W 

LUBLINIE

 2,8590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Filtry olejowe160107

 517,6000Metale żelazne160117

 0,6000Metale nieżelazne160118

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,1310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 29,1000Drewno170201

 1,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z6500280157930001687AGRO-MAL Jan 

Pokrywka i Wspólnicy 

Sp. j.

 2,2000Inne niewymienione odpady0401996900812908130133413Zakład Produkcyjno- 

Handlowo - Usługowy 

"DAN-JA" Jan 

Światowiec

 1,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,6700Odpady metalowe0201103710342766841658356Firma "DREW MET" 

EXPORT- IMPORT 

Barbara Gierlach

 23,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105
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 0,3300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106500204107940003819GPR GUMA i PLASTIK 

RECYCLING Sp.z o.o. 

Zarzecze

 0,0750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 38,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0000Opakowania z drewna150103

 1,9290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 112,0000Żelazo i stal170405

 21,8000Mieszaniny metali170407

 1 400,1000Odpady żelaza i stali191001

 1 794,0400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182725925386461030947SPÓŁDZIELCZA KASA 

OSZCZĘDNOŚCIOWO

-KREDYTOWA PIAST
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804105638131195178Prywatna Praktyka 

Lekarska Lek. Med. 

Marta Szklarczyk

 0,8500  0.17Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607089705643329231229552ZAKŁAD USŁUG 

SPECJALISTYCZNYC

H - PIOTR 

BARTKOWIAK

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6906375628161088553GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. 

BARTŁOMIEJ 

MIERZWA

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803639296841728795INDYWIDUALNA 

Specjalistyczna 

PRAKTYKA Lekarska 

Irena Socha

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704753286841581205INDYWIDUALNA 

Praktyka Pielęgniarska 

Bernadeta Folta

 0,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040081840348130067946"MIKOŁAJ" S.C. Janina 

i Konrad Kruczek

 3,7680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101G50.20.A6906937158133089380 P.P.U.H. InterPetro 

Sp. z o.o.
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 0,1500Roztwory utrwalaczy090104

 0,2600Żelazo i stal170405

 0,3720Metale żelazne160117361623690 TECHART Sławomir 

Cyrul

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501010003807068170005035GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

CZERMINIE

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904800438171366226Prywatny Gabinet 

Lekarski Bogusław 

Warzecha

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091801053928671384925PUNKT APTECZNY 

"TWOJE ZDROWIE" 

BOŻENA KOPEĆ, 

APTEKA "TWOJE 

ZDROWIE" BOŻENA 

KOPEĆ

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021807407117931623362GALICYA Sp. z o.o.

 1,9000Opakowania ze szkła150107

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903565738131552158Prywatny Gabinet 

Lekarski Konrad Wal- 

Jaszczyński

 6,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053501489586770080104OPTIMUM BIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 5,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,6820Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 100,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180461224A. BARAN Sp. z o. o.

 0,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9800Opakowania z drewna150103

 2,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3000Żelazo i stal170405

 64,4000Odpady tworzyw sztucznych0702136900324168140000470PPHU KOLTEX 

Krzysztof Mitura

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500499397941060423Salon Fryzjersko 

Kosmetyczny 

Wiesława Tuleja

 6,3880Odpady tworzyw sztucznych0702138302292148671005939Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjno-

Handlowe ELTEX T.R. 

Tylus Roman
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 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803739747941772715NZOZ  „Lekarz 

Rodzinny” s.c.

 0,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304578668652143037Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Zaleszanach z/s w 

Zbydniowie

 0,2280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180003473AUTO-KOMPLEKX 

Moszczyński Tomasz

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2310Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0090Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0260Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4290Metale żelazne160117

 0,0390Metale nieżelazne160118

 0,0220Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Szkło160120
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 0,1200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206180639290 UTRZYMANIE DRÓG I 

TERENÓW 

ZIELONYCH Jacek 

Lubas

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 86,8700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021811231568172175818Tech Draw-Metal Sp. z 

o.o., Sp. k.

 0,0180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036903630248171009153TSW ZPUH Ireneusz 

Wiech

 0,1040Aluminium170402

 0,5120Żelazo i stal170405

 0,2250Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060729199515482423172TEDOM POLAND SP. 

Z O. O.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0560Filtry olejowe160107

 10,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6501973967941058768Masarnia Zofia Ilasz

 0,3960Żelazo i stal1704054919409267342640657STS-BERG SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Opakowania z papieru i tektury1501011808033708131504975FHU "Fjeden"
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 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Aluminium170402

 0,4750Żelazo i stal170405

 0,4000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502F45.21.A0051352078190001879Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane 

REMBUD Sp. z o.o.

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,2800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905157708161278182GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

LEK.STOM. 

WALDEMAR 

MADEJSKI

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710284076851054111DL-DENT s.c. 

Dziedzicki Wojciech,  

Dzidzicki Tomasz
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 4,1000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z0003125678652075413Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej 

Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w 

Stalowej Woli

 0,1270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,7000Mieszaniny metali170407

 0,6420Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 66,5260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,3000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2540Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 2,8000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,8000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,9800Zużyte opony1601036508870507921168809Edward Iwańczuk 

Serwis Opon

 4 400,0000Zużyte opony160103180419564BJ AUTO SERWIS 

Bartosz Burzyński

 3 055,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,9340Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011811365038652560321KELTEC-PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5970Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406020149415365262316161EBS S. A.

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917559385170052725NZOZ STOM-MED 

J.&E. Mierzwa

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803136608652252677K.W. - MED 

KRYSTIAN WOLICKI

 0,1100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703770926851865619AUTODIAGNOSTYKA 

Jasło  Zakład Kontroli i 

Napraw Pojazdów Sp. 

z o.o.

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,4500Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0001Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058300009488650003697SPÓŁDZIELNIA 

TRANSPORTU 

WIEJSKIEGO W 

NISKU

 0,0001Filtry olejowe160107

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0001Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0020Żelazo i stal170405

 0,0500Zużyte opony1601033703215426841335156"AUTO GEFERT" 

GEFERT JACEK

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 14,7000Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z6902072938190000532Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego Marek 

Leśniak
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 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0135Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2930Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051801222038172015115"KIPPER" 

HYDRAULIKA 

SIŁOWA MACIEJ 

GRUSZECKI,TOMASZ 

GRUSZECKI S.C.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701432016861219909Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Stanisław Ceglarski

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3700488916851077276Gabinet Dentystyczny 

lek. stom. Jan 

Zawiliński

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808365007922287982Katarzyna Kowal 

Niepubliczny Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy 

Psychiatryczny

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502606287951692343Prywatna Praktyka 

Lekarska Spec. Chorób 

Wewnętrznych - 

Kardiolog Stanisław 

Sowa
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 0,3360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502092487952188799Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

KORMED S.C. 

G.Kornecka-Mucha 

M.Mucha A.Kornecki 

M.Kornecka

 0,1920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083619428866891073066TOMASZ GURGUL GT 

AUTO SERWIS

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1630Zużyte opony160103

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0080Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0280Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2010Metale żelazne160117

 0,0240Metale nieżelazne160118

 0,0190Tworzywa sztuczne160119

 0,0210Szkło160120

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904407018131299570Prywatny Gabinet 

Lekarski Piekoś 

Krzysztof
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514423957952215208Bartłomiej Horak 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"DENTUS II"

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053603913108151759595Damian Międlar  

V-Auto Service

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Żelazo i stal170405

 0,3000Żelazo i stal1704051804187838181242862Kamiński Andrzej 

Mechanika Pojazdowa 

MAJSTERCAR

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500325837941014558Usługi Weterynaryjne 

lek. wet. Jerzy 

Łobaszewski

 1,2300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010003797846840001795GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

'SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA

 0,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808372506551865986Indywidualna Praktyka 

Lekarska - Paweł 

Matusik

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811529278671013117SALON 

KOSMETYCZNY 

GLORIA" DANUTA 

JASKOT

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311987638171854150Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Zdrowia w 

Tuszowie Narodowym

 14,5090Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z690461117"SZEL - TECH" Szeliga 

Grzegorz

 6,3290Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903667268191010461GABINET 

WETERYNARYJNY 

"BARRAKUDA" 

LEK.WET. JERZY 

CEBULA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026902740368171013769Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Jerzy Kozioł

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808150828181103416Specjalistyczna 

praktyka pielęgniarska 

INFIRMARIUS 

Mirosław Paszek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018312709928651090304BRAMEX Waldemar 

Pałka

 2,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Inne niewymienione odpady1601993704104646851209938Ryszard Myśliwiec 

AUTO-NAPRAWA
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 0,7000Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 67,2200Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203800051501878140000346Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

CMOL -FRUT Stefan 

Wrzask

 2,3580Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,6560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.11.Z1800672438133423399Ośrodek Chirurgii Oka 

Prof. Zagórskiego Sp. z 

o.o.

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802781588172063781ENDO - GSK s.c. 

Marek Kossowski, 

Witold Żurawski
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502553727941119636Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Adam Pelc

 0,2900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111806772148672226312BK GLASS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 135,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904376858161005745Prywatny Gabinet 

Lekarski - lek. med. 

Stanisław Małecki

 10,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051804033916871146827Jan Zimoń FIRMA 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWO - 

HANDLOWA 

ANGORJA

 0,0090Inne niewymienione odpady030199

 0,0030Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118
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 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 30,0000Aluminium1704026502118607951215181MECHANIKA 

POJAZDOWA Antoni 

Hadała

 517,0000Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802529118133515776NZOZ SPORTMED s.c.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304271388671176865Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Poniewierska-Labuda

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088313384198171092036AUTO SERVIS 

"KRYS-MOT" 

Krzysztof Król

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0220Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508370250865Usługi Transportowe, 

Stacja Paliw w 

Dynowie Marian Baluch
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 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304499508651368107Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Alicja 

Rybińska

 0,0080Opakowania z metali1501048313645238671688329AUTO-SERWIS 

ZENON JEŻ

 1,0320Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141211381608721131920Apteka Słoneczna mgr 

farm. Małgorzata Tchoń

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808280097952405564Monika Sowa "LEJDIS"

 4,8000Opakowania z metali150104G51.57.Z3703743506851860504Zakład Handlowo 

Usługowy "SKOMAR" 

s.c. Marian Jarecki, 

Mariusz Jarecki

 5,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,5000Miedź, brąz, mosiądz170401

 26,7000Aluminium170402

 1,8000Ołów170403

 887,4000Żelazo i stal170405
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 0,2400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003013635311016391962231Studio Fitness 

"Fitforma" Olga Sobala

 1,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058500155498720001434Handel Hurtowy i 

Detaliczny Stanisław 

Dymek Serwis 

Samochodowy

 0,1090Filtry olejowe160107

 0,8800Żelazo i stal170405

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801960297931377727DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

RUDZIE 

RÓŻANIECKIEJ

 0,0150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016917480688133310525Centrum Medyczne 

PROMEDICA NZOZ 

Piotr Compała

 0,0150Roztwory utrwalaczy090104

 1,4840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201176904727018171273737Usługi Ślusarskie - 

Ireneusz Mazur

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611548358161631359PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JUSTYNA STROJEK 

-KOLANO
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916883727951829492Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Jacek 

Radoń Lekarz Chorób 

Wewnetrznych

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904128288171093113Gabinet 

Dermatologiczno - 

Wenerologiczny Witold 

Frąckiewicz

 0,0005Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011806958218133652800NZOZ Centrum 

Stomatologiczne 

MADENTAL M. Mager, 

K. Mager s.c.

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,5500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012721156206320000275Zakłady Chemiczne 

ORGANIKA-AZOT S.A.

 304,3400Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508856479461560380Prywatna Praktyka 

Lekarska Lek. Med. 

Ryszard Sarzyński
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 0,0200Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

0302053710924056841774393SUCH PIOTR A R K A 

D R E W -SUCH 

PIOTR

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803992126871758884Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Dąbrowiecka

 2,0850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205008184985ANMAR Sp. z o.o.

 0,6500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,4450Zużyte opony160103

 0,3400Filtry olejowe160107

 0,5140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0022Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186501739877931023099P.H.U. STAKOV 

Zbigniew Stachów

 0,2500Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

100115

 0,0060Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,0000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0360Płyny hamulcowe160113

 0,1100Metale żelazne160117

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088300019138670004547PRZEDSIĘBIORSTWO 

INSTALACYJNO-BUD

OWLANE BCJ 

A.BŁYSKAL,J.CYGAN,

J.JANIEC SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,9100Żelazo i stal170405

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313485538652240763Firma Handlowo - 

Usługowa Marcin 

Chłopek

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0360Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 167,7400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201091471567515213668279STATOIL FUEL & 

RETAIL LUBRICANTS 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,3200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 76,7000  4.60Wodne ciecze myjące120301

 152,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8800Filtry olejowe160107

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,1500  0.15Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,3000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805005276881221401SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. EWA 

BENTKOWSKA

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086501052017931251653Mechanika 

Samochodowa 

Stanisław Mrówka

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915775085170003632NZOZ LEKARZ

 0,2370Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051224095716762448676Replas Recycling 

Plastics Sp. z o. o.

 23,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 61,0000Drewno170201

 0,4000Papier i tektura191201

 8,3000Metale żelazne191202

 164,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810887446842394818MATNER Mateusz 

Wosowicz

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0590Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0710Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0920Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Aluminium170402

 1,4500Żelazo i stal170405

 0,6600Skratki190801000544148GMINA KRZYWCZA

 0,4700Zawartość piaskowników190802

 20,5000  2.98Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A691790580SPÓŁKA "F-3" Sklep 

Serwis Samochodowy

 0,0850Filtry olejowe160107

 7 667,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012911157206612017905ZŁOMHUT Sp. z o.o.

 5 912,4700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 183,6600Inne niewymienione odpady120199

 301,4000Opakowania z metali150104

 3 175,5200Metale żelazne160117

 18 434,2100Żelazo i stal170405

 81,3600Mieszaniny metali170407

 944,5600Metale żelazne191202

 20,4000Metale200140

 0,4700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016906970098132876101Wojewódzki ośrodek 

medycyny Pracy

 0,5300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701332726861067836"Animalvet" Lecznica  

dla zwierząt

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509693737931130547Protezy Zębowe - Jerzy 

Misztal

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180948386FIRMA "Veronic" salon 

fryzjersko-kosmetyczn

y Kocęba Renata

 0,3000  0.05Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101096501638717951041870Usługowo-Produkcyjny 

Zakład 

Ślusarsko-Galwaniczny 

Wiesław Węgrzyn

 0,0090Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,1200Żelazo i stal170405
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 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051804544778671316817USŁUGOWY ZAKŁAD 

STOLARSKI 

MEBLO-STAN 

Stanisław Jamroży

 0,0290Inne niewymienione odpady030199

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.90.Z0051318608130267585Spółdzielnia 

Zaopatrzenia 

Ogrodniczego w 

Rzeszowie z/s w 

Zaczerniu

 3,9500Opakowania z papieru i tektury1501011803724205170271717SICON POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304359658651069818Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Beata Urbańska 

- Piechota

 35,3100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016514986167931268079ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

OLESZYCACH

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,6300Opakowania z papieru i tektury1501016917929395170096993BIOAVENA Sp. z o.o.
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 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2680Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B6915633118722106396OMEGA Pilzno ITiS 

Godawski&Godawski 

Sp. z o.o.

 0,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,5000Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8504458998721081441Praktyka 

Stomatologiczna 

Mariusz Pogorzelski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906466508181288551Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Optomed" Wojciech 

Szymański

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300097198651030822NZOZ 

"TGC-DENTYŚCI"
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501030477921698298Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Żak

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101CB14.21.Z3702282226851001209ŻWIR- BET 2 TTB 

Tadeusz Kotulak

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004554048130268633Miedzywojewódzka 

Usługowa Spółdzielnia 

Inwalidów

 0,2990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Żelazo i stal170405

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096500100677930001084Apteka Prywatna 

Jolanta Szwed
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 15,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A6907018708133115605Gospodarstwo 

Ogrodnicze Spółka z 

o.o. w Trzebownisku

 0,5000Szkło160120

 2,0000Żelazo i stal170405

 3,5500Opakowania z papieru i tektury1501011802032268172041147Tekpro Sp. z o.o.

 0,4950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0202Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,9750Żelazo i stal170405

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704215976841323785JURCZYK WOJCIECH 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "RELAX"

 0,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801147588722260246"MTE Wojnar" Sp. j.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0900Inne niewymienione odpady0303996114188387742816522ORLEN EKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 27,4200Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 13,8400Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2760  0.28Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,0400Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 71,5000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106DJ28.75.B8312061848171863002"FIRMA 

TARAPATA"Sp. z o.o.

 2,2000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 8,0190Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 2 033,7430Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8280Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4400Tworzywa sztuczne170203

 27,4680Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807162406861632064BOGDAN KONDOŁ 

AUTO NAPRAWA

 4,0920Zużyte opony160103

 0,1340Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z3711592856851262890Indywidualna Praktyka 

Lekarza Rodzinnego 

Fryderyk Urban
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0850Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z1810122966842637161PRO-STEEL SPÓŁKA 

Z O. O. SP. K.

 0,2520Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,0500Opakowania z metali150104

 0,6700Metale nieżelazne160118

 5,9330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,1750Miedź, brąz, mosiądz170401

 13,0220Aluminium170402

 1,1610Ołów170403

 0,0490Cynk170404

 790,4520Żelazo i stal170405

 0,0130Cyna170406

 1,5920Mieszaniny metali170407

 1,0610Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700699536841050637INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LUCJAN 

LANGNER

 1,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305021802761368132812644Głowice "LENIART" 

Jolanta Dudek

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2940Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800115158161499285GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JUSTYNA 

PIEKŁO-KOCHEL

 2,8300Opakowania z papieru i tektury1501010104165895270014428NATURA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016509033977952088572ELBUD Sp. z o.o. 

Przedsiębiosrwtwo 

Prefabrykatów 

Elektroenergetycznych

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 132,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 17,4000Gruz ceglany170102

 40,3000Żelazo i stal170405

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DA15.11.Z370014314PBS Finanse S.A.
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 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2500Papier i tektura200101

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138304827308171847457Dom Pomocy 

Społecznej im. Ks. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego

 0,0047Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904457408131233447Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Alina 

Nowak-Grzesiuk

 19,5090Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101005664035Zakład Artykułów 

Ściernych "ARMES" 

Sławomir Zadrużniak

 0,0250Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2970Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0390Odpady spawalnicze120113

 0,2160Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1740Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0450Inne oleje hydrauliczne130113
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 0,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,5530Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,4200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,9000Żelazo i stal170405
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906457008181143077"Lombard Gabinet" 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Biały

 2,4000Skratki190801E41.00.A1805750578181699231Zakład 

Wodno-Kanalizacyjny 

w Iwierzycach

 1,4400Zawartość piaskowników190802

 142,2300  82.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026501676917951064664Usługi 

Weterynaryjne-Krzyszt

of Skwierczyński

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808384627952355530Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Magdalena 

Fudali-Walczak

 1 780,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z1800887078652424919WER-RAMA ZAKŁAD 

PRODUKCJI LISTEW 

OZDOBNYCH ROMAN 

WIERZBOWSKI, 

ANNA 

WIERZBOWSKA-WIC

HERSKA SPÓŁKA 

JAWNA W 

UPADŁOŚCI UKŁADO

 0,3750Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,1050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Żelazo i stal170405

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102DE21.21.Z3703350476851602860PPH "RADO" Sp. J. 

St. Dominiak, B. 

Rączka

 88,3000Papier i tektura191201

 0,0060Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011809940805170315662GABINET 

WETERYNARYJNY 

PANDA BARTOSZ 

SAZONOW

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811479328133516936KAROLINA TOMAKA 

STOMATOLOGIA 

VIVADENT

 2,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100122257645251551964AGRII POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181803494678161660987Zakład Gospodarki 

Komunalnej Nowa 

Sarzyna Sp. z o.o.

 1,1800Zużyte opony160103

 0,7400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 2,0000  1.30Inne niewymienione odpady190999

 0,8400Papier i tektura200101
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 0,3200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,7450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B690714096MULTITRUCK Sp. z 

o.o.

 7,3900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Szlamy z kolektorów130503

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,4080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,8970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,5100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9300Zużyte opony160103

 2,9300Filtry olejowe160107

 5,5830Tworzywa sztuczne160119

 0,8110Inne niewymienione odpady160199
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 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0320Żelazo i stal170405

 0,1850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690551895 Auto - Usługi Bogdan 

Zimny

 0,0110Opakowania z metali150104

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0580Tworzywa sztuczne160119

 0,1040Metale200140

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501010056980408720004013PPHiU "PESAM" J. 

Mytnik, A. Stusowicz, 

J. Połeć Sp. J.

 52,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 11,0000Gruz ceglany170102

 24,0000Drewno170201

 0,5000Aluminium170402

 16,6000Żelazo i stal170405

 3,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 21,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z8302087038650004768CEGIELNIA Kazimierz 

Grot, Jarosław Bierut, 

Anna Bierut

 29,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805291696871822872Natalia Kołodziejczyk, 

NZOZ "ADENT" w 

Gminie Sanok

Opakowania z papieru i tektury1501016502456237951013230H.O. i Sklep 

Ogrodniczy Marek 

Jucha

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6400Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602150100171685260304484ABB SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704923676861491592Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej L.R. 

Węgrzyn

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501011810984647952147990Atelier fryzjerskie 

Monika Litwin

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 158,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056907266918721660618DREW-TAR ELŻBIETA 

TRYBA-CYWA
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 0,3590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514272437951398690Samodzielny Zakład 

Diagnostyki 

Laboratoryjnej

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych1501021804178036871711428OWCZARSKI DANIEL 

S Z Y B E X

 5,2600Szkło160120

 0,0140Żelazo i stal170405

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906490007122125982PRZEDSIĘBIORSTWO 

PODMIOTU 

LECZNICZEGO 

"SŁONECZNY STOK" 

PLUTA ANNA

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902690298161120506Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej - 

Ośrodek Zdrowia w 

Brzózie Królew

 1,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083611407966842640335Kazimierz Kandefer sp. 

z o. o.

 0,0640Opakowania z metali150104

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 1,3460Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108304436708141030533Paweł Wyka AUTO - 

BLACHER

 0,5000Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0001Opakowania z papieru i tektury1501016904472298131230791NZOZ PALOMED 2; 

Grażyna Bednarczyk

 0,0001Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0757Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502107607921420775P. Maria Nocko 

Jaśkiewicz - Pryw. 

Praktyka Stomat. 

"NOMADENT"

 0,0020Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

1603051801658628191585629Pracownia Protetyczna 

Ruszała Magdalena

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806149755170183539Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Nowak - Ożóg

 0,1068Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083505534526790028986Centrum Elektroniki 

Stosowanej CES Sp. z 

o. o
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 0,0183Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1482Filtry olejowe160107

 0,1170Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501013700203106870010534Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"JAGUAR" Zenon 

Wójcik

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Opakowania z papieru i tektury1501016301643207820032899ELEKTROSKANDIA 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4790Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402093603870816861539287Piotr Filipowski PPHU 

BER-FIL

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710139728191414945PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY - 

MARTA OLIWA

 0,0470Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201041209378116793008547ITA TOOLS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0700Syntetyczne oleje z obróbki metali120110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,3200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904426928171035328Pracownia Protetyki 

Stomatologicznej 

"CD-DENT" Dariusz 

Cabaj

 129,0200Odpady kory i korka030101690312920Zakład Drzewny 

Produkcja-Handel-Usłu

gi Piotr Czapka

 224,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,5500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,3500Opakowania z tworzyw sztucznych1501021810589508191664168ROMI sp. z o.o.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902525438131972311Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Małgorzata Tyśnicka

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3704650116571083531Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Ilona 

Bałon-Dudała
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 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901917938131506276ALBADENT Paweł 

Strzępek

 363,7370Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402DL31.40.Z1801058838172017315PPUH Autopart Jacek 

Bąk Sp. z o.o.

 25,8290Pyły z gazów odlotowych100404

 228,5030Inne cząstki i pyły100405

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2550Opakowania z drewna150103

 0,6360Opakowania z metali150104

 1,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,8480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte opony160103

 7,8940Tworzywa sztuczne160119

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 377,9490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,5470Tworzywa sztuczne170203
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 1,5770Żelazo i stal170405

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180897720MAT-MERC Naprawa 

Samochodów Mateusz 

Kwolek

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036515270517941617245Okręgowa Stacja 

Kontroli Pojazdów 

"AUTO-TEST" Izabela 

Misiło

 13,8200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208331082154Firma SILVA Sp. z o.o.

 2,5700Opakowania z metali150104

 0,9750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,3000Zużyte opony160103

 4,1270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 41,0550Żelazo i stal170405

 492,8800Metale żelazne191202

 6,4060Metale nieżelazne191203

 7,5800Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088313561408171091798"Auto-Elektromechanik

a" Marek Trębski

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810449888181701287MOTO-SERWIS 

Mateusz Ciołkosz

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,0230Tworzywa sztuczne160119

 0,4480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161917601455851352500APLITT SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,8430Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021811105505252411544Kisan Sp. z o.o.

 91,0270Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,0200  0.80Wodne ciecze myjące120301

 1,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7700Drewno170201

 8,4830Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2160Aluminium170402

 0,8900Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703469446841478482SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DOROTA 

PIWOŃSKA-DUBIEL

 0,0480Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107831370400FIN Sp. z o.o.

 0,1220Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906663168131557167Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Szafran

 84,8900Opakowania z papieru i tektury1501011801530437941731863MARGO PACK J. 

Gondek & M.Pelc Sp. 

JawnaProducent 

Opakowań 

Kartonowych

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0085Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302996928651015372Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Knapik-Michalska

 191,4000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z1801418158172019840"PLASTWAG" Sp. z o. 

o.

 10,5690Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 79,7500Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 19,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 32,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 5,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,9000Opakowania z papieru i tektury150101

877



 18,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6000Aluminium170402

 11,3000Żelazo i stal170405

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501016902767278140004404F.H. WALOR A. 

NOWAK, W. FRYC 

SP.J

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Filtry olejowe160107

 0,0220Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,8000Inne niewymienione odpady160199

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8500Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805641906841567613IWIŃSKA 

ALEKSANDRA 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033617778328151799672Paweł Białogłowski 

MEDIKON Sp. Jawna

 349,0000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DG24.16.Z8503089328720003048Tikkurila Polska S.A.

 111,8200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 472,5900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,6000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 168,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 187,4290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 58,7200Opakowania z metali150104

 26,9400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 19,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,5000Skratki190801

 20,0000Zawartość piaskowników190802

 64,0000  32.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 9,6000  4.80Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 132,2200  66.11Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700495906851189147Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Aleksander Doniec

 0,6700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056900644008133231518MEBLON Producent 

Mebli Tarała Zdzisław

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500465337921056619Sławomir Kuchno 

Gabinet 

Stomatologiczny

 4,6890Odpady proszków powlekających0802011805583508722320534FPHU "RDD" Rafał 

Kusibab

 18,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500919827921118208PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

LEK.GINEKOLOG 

MAREK ŁOŚ

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906830428131738029Dom Pomocy 

Społecznej dla 

Kombatantów

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906731968131406250NZOZ ANIDENT 

Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Oczko

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710292816881126884Anna Bogacz 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036918004788161287933PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LIDIA JAGUSZTYN

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801372458161477125Praktyka 

stomatologiczna 

Dorota Stąpor

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701030356881006335PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANDRZEJ BUKSZTEL

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214690028679NADLE¦NICTWO 

GŁOGÓW

 11,7920Żelazo i stal170405

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106915932988132129982Studio Fryzur JC

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A180636505ANNA GRABIEC 

"ANCAR"

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041802548676841750493Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Małgorzata 

Sroczyńska-Stachacz

 1,0000Żelazo i stal1704053701770686851025486Zbigniew Sikora PPHU 

SENIMA

 0,0009Odpady zawierające rtęć060404F45.33.B6500305107950008221Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o.

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0144Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0021Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0014Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne baterie i akumulatory160605

 0,1500Żelazo i stal170405

 58,8800Skratki190801

 214,1000Zawartość piaskowników190802

 5 390,0000  1,015.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 88,7000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 992,0000  377.00Osady z klarowania wody190902

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501111801561207952119574Z.U.H. SERWIS 

SAMOCHODOWY 

Tomasz Chrobak

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4450Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113
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 1,9900Zużyte opony1601033701423836841096674FEDERKIEWICZ JAN 

USŁUGI 

WULKANIZACYJNE, 

SPRZEDAŻ 

OGUMIENIA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509403467951101891Gabinet 

Otolaryngologiczny Dr 

Nauk Med. Andrzej 

Szpiech

 18,8280Odpady tworzyw sztucznych070213DM35.20.A1413381615252420862AXTONE Sp. z o. o.

 0,4600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 52,0850Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 4,9350Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202

 0,6000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 1 396,8540Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 401,4600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,0500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 23,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 12,0400Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 28,4610Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1310Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 58,3000Wodne ciecze myjące120301

 10,1400Opakowania z papieru i tektury150101
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 6,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,3000Opakowania z drewna150103

 4,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,8100Skratki190801

 91,3000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

1908090002457308132767139SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

17 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. 

21 BRYGADY 

STRZELCÓW 

PODHALAŃSKICH

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811313518191656312AutoMoto-Serwis 

Bartosz Ziobro

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6800Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107
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 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901670338151031669Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek.Elżbieta 

Inglot-Ulman

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091800686797941715930APTEKA 

"ASPIRYNKA" 

TYTUŁA Sp.J.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312035605991069804Gabinet 

Stomatologiczny 

Leszek Ujda

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801803768141561762Labuda Igor 

"DISEGNO" Usługi 

Projektowe, Flowers 

SPA

 259,6600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051811160677931562732"INWASTOL" 

Małgorzata Michalik

 1,3850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 6,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z metali150104
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 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.52.Z6900210228170004478"TRANSHANDROL" 

Sp. J. Marek Kiełb

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3600Aluminium170402

 2,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018304484658171291126"AIR-PARTNER" 

Kasprzak Robert

 0,2350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0250Aluminium170402

 0,7800Żelazo i stal170405

 0,0500Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

1201166500468237951052796Stanisław Rowiński 

AUTO SERWIS

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Opakowania z metali150104
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Metale żelazne160117

 0,0030Metale nieżelazne160118

 0,0010Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Szkło160120

 3,3600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220004551728652015865SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW"ZRYWP

OL"

 0,3300Opakowania z metali150104

 0,0260Miedź, brąz, mosiądz170401

 20,0120Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018300029308650012911PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEWOZOWE 

"PULA" KAZIMIERZ 

PUKA,WILHELM 

LABA

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162601399438631564443FHU MIL-MAX Ewelina 

Wroczek

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096915336308131919506Apteka Milenium  

Kontek Mieczysław

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802271618161425269PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

LEK.MED. PAWEŁ 

ZAJĄC SPECJALISTA 

GINEKOLOGII I 

POŁOŻNICTWA

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166900355508161524793PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE NR 3 

"BAJKA" W 

LEŻAJSKU

 4,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146917578548131568886KAZEX PLUS Andrzej 

Bajor

 2,6600Żelazo i stal170405

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905264508191107226MILCAR ARTUR MILLI

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3760Żelazo i stal170405
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 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A8300887718651029463Mechanika Pojazdowa 

Sprzedaż Części i 

Materiałów Janusz 

Toczyski w Zaklikowie

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 92,3260Metale żelazne160117

 0,2200Metale nieżelazne160118

 3,4800Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Szkło160120

 3,2400Inne niewymienione elementy160122

 0,9140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Zwroty kosmetyków i próbek0706811810026076871957649ANGELIKA WYŻYCKA 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA ANDŻELA

 9,1000Skratki1908011808636106852324736Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w Jaśle

 12,2000Zawartość piaskowników190802

 976,4000  70.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8303839268651731387Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elżbieta 

Zawiła-Żródłowska
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704703026871159474Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Anna Pająk

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705163006842245892NZOZ "Hipokrates"

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301505308671071020Prywatny Gabinet 

Lekarski Krystyna 

Stępień

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500841897920000841GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Janusz Mach

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 2,5500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101830345245WP-TRANSFER Witold 

Puskarczyk

 0,3400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5800Aluminium170402

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500134107951746027Elektromechanika 

Pojazdowa Mariusz 

Podbilski
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 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106902513778130007944PILC Jozef Grzybowski

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807902707952191465AUTO SERWIS Jan 

Letniowski

 2,3200Inne niewymienione odpady0804991802222646871350781P I D - M I L L PIOTR 

DYDIO

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804968088722359967JEDYNKA" 

E.GAWLIK-URYASZ, 

M.FABROWICZ, 

M.NOWOTARSKA-DU

L LEKARSKA 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312243778171350811Praktyka Indywidualna 

Położnej Rodzinnej 

"Bobasek" Urszula Cija
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 0,2920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301946978652078794Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802021787952405624Podkarpackie Centrum 

Medyczno-Logistyczne 

"KLIKMED" Sp. z o. o.

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906726538131464299Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno - 

Połozniczy lek. med. 

Jadwiga Homa

 0,4900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101180985772 Fresh Inside Tomasz 

Kańczuła

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0410Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801018303760798651787382GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

PRACOWNIA USG 

PRZEMYSŁAW 

ZAJĄCZKOWSKI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180776519ZAKŁAD USŁUG 

MOTORYZACYJNYCH 

- HOMIK DANIEL
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1600Metale żelazne160117

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500437307951221684Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Dorota Drewniak

 64,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018303533748670003134Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka 

z o.o.

 18,0000Skratki190801

 10,0000Zawartość piaskowników190802

 3 276,0000  820.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 21,0000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 3,6000Metale200140

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916741868133272523Maria Stec-Kiszczuk 

Spółka Partnerska 

Lekarzy
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 0,1580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030056706338671866860Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501172407921387546SZKODNY JANUSZ - 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803252488652442946GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. DENT. 

BERNADETA CZUJ

 0,4250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081801550078171855528Firma 

Handlowo-Usługowa 

"KULL" Grzegorz Kula

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Filtry olejowe160107

 1,0700Metale żelazne160117

 9,2000Opakowania z papieru i tektury1501013010027182090001776JERONIMO MARTINS 

DROGERIE I 

FARMACJA Sp.z o.o.

 0,3214Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056505070177920000835Kazimierz Magry¶ 

Zakład Usług 

Budowlanych i 

Le¶nych
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 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801083701846776850011016APTEKA JADWIGA 

SZCZERBA

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901689088191274272PRYWATNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA 

ZBIGNIEW KIK

 4,9560Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101360405175 SOUTH BAY 

SOLUTIONS EUROPE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 11,6460Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,8560Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1090Aluminium170402

 0,2510Żelazo i stal170405

 2,7000Papier i tektura200101
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 0,4350Zużyte opony1601036500275997931009969Zakład Wulkanizacyjny 

Józef Petryszyn

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026501946827951267433Firma 

Handlowo-Usługowa 

Maciej Bacza

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811013508171968505"Auto-Serwis" 

Grzegorz Sieńkowski

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711798566871032756Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Wojciech Mogilany

 2,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502618007951115195Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Król-MOT" Hurt-Detal 

Hanna Król

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 43,5050Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9500Żelazo i stal1704052924009776612087403"EKO-TERM" A. 

PĘKALSKI B. RĘKAS 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311976058171852228Niepubliczny Zespół 

Lekarzy BIOCEN Sp. z 

o. o.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8502191408721366681NZOZ Paszczyna

 1 554,7410Wybrakowane wyroby1013826917527338722167713PPHU Elżbieta i Jerzy 

PATER Sp. z o. o

 28,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056514965407931394625Mebel Serwis Bios 

Tadeusz Jaracz

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0070Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,4320Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500592867921049602Wacek Leszek - 

Lekarsko-Stomatologic

zna Praktyka Prywatna

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033609267508161605155NATALIA MIAZGA - 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 1,2750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811200708141453280AUTO ZŁOM 

KOSOWY Wiesław 

Koza

 0,1300Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1700Benzyna130702

 15,2000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0800Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,5000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 299,5000Metale żelazne160117

 4,2000Metale nieżelazne160118
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 15,3000Tworzywa sztuczne160119

 2,2000Szkło160120

 2,7100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508979007951638510Barbara Kazienko 

Położna 

Środowiskowo-Rodzinn

a

 0,4500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056906673278721991315"PMS International" 

Sp. z o.o.

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0085Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216F45.23.A0005596298160001805Spółdzielnia Usług 

Drogowo-Rolniczych

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710062516842254856Pracownia Protetyczna 

Beata Szepieniec, 

Wojciech Szepieniec 

s.c

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106L75.11.Z6905822178191565070Gmina Wiśniowa 

Gminna Oczyszczalnia 

Ścieków

 0,3740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 3,8600Skratki190801

 7,1300Zawartość piaskowników190802

 195,2000  59.53Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 24,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

1101116902977588131003144BBT Sp. z o.o. w 

Rzeszowie

 7,3400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 47,5680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,4600Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509497787941118217Tadeusz Siedlec 

Prywatny Gabinet 

Chirurgiczny
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 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500185777950000857"ABACUS" 

Przychodnia Dla 

Małych Zwierząt Lek. 

Wet. Jerzy Czuchman

 8,8000Inne niewymienione odpady070299DI26.13.Z6500983177920003093O-I Produkcja Polska 

S. A.

 39,2000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż wymienione w 10 

11 09

101110

 43,3000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 36,5200  32.87Odpady stałe z zakładowych 

oczyszczalni ścieków zawierające 

substancje niebezpieczne

101119

 0,8000Inne niewymienione odpady101199

 0,4200Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 85,6000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 28,5340Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 398,5890Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 199,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 72,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 297,7000Opakowania z drewna150103

 3,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 37,4780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 84,5400Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 15,2000  1.52Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 155,4000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 4,2000Tworzywa sztuczne170203

 121,9000Mieszaniny metali170407

 3,3000Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,4000Papier i tektura200101

 0,0060Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702171804320919461938938P.U.H.P. ORTO LINE 

Labolatorium 

Protertyczno-Ortopedy

czne Magdalena 

Gil-Piwowar

 0,0310Inne niewymienione odpady101399

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216E41.00.B6515033527952268506Zakład 

Wodociągowo-Kanaliza

cyjny w Żurawicy

 2,3000Żelazo i stal170405
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 1,8000Skratki190801

 7,3000Zawartość piaskowników190802

 73,2000  28.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141804424456852278692ZAKŁAD 

PIEKARNICZO-CUKIE

RNICZY "KOŁACZ" 

SP. C. KRZYSZTOF 

CZECH ROBERT 

CZECH ANDRZEJ 

CZECH

 0,0320Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0380Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811657175170367713STOMATOLOGIA 

RODZINNA S.C Ewa 

Kłusek Krystyna Pajda

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202690328602AUTO MECHANIKA 

MAREK 

KRUCZKOWSKI

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0150Elementy zawierające PCB160109

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806298188141620855Salon Kosmetyczny 

"Prestige" Natalia 

Bosek

 44,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.B8304623308171817249NPL SPÓŁKA Z O. O.

 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802687058671396673USŁUGI I ZABIEGI 

PIELĘGNIARSKIE 

ANNA DURDA

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903711608181024674Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Halina Patro

 3,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z8302120018670005216Cegielnia Polowa - 

Trześń s.c. Wiesław 

Foltarz i Elżbieta Sobol

 9,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1,6390Zmieszane odpady opakowaniowe1501066501469677921004545Jan Gmyrek Stacja 

Paliw

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

906



 6,0000Inne niewymienione odpady070199DG24.16.Z6903293698171006427JOONGPOL Sp.z o.o. 

Pol-Koreańskie 

Przeds.Prod.Handl.- 

ZPCh

 318,6400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111DF23.20.B0080615506340004141FUCHS OIL 

CORPORATION (PL) 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 511,9360Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6900  0.69Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3,0600Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 178,1500  10.69Wodne ciecze myjące120301

 307,3020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,2890Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,7200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 4,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 33,5670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,4380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3270Filtry olejowe160107

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,1200  7.12Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,2500Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163710042466871738522Ośrodek 

Leczniczo-Rehabilitacy

jny i Medycyny Pracy 

NAFTA-Med Sp. z 

o.o.NZOZ

 0,7210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

12010118086619786525578913-S SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,3890Opakowania z metali150104
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 1,9700Żelazo i stal170405

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161802727828141633622ZPUH "DREW-MET" 

S.C. Lubera Maria 

Lubera Stanisław

 147,3450Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500928757921327283Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0195Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103370049353Firma 

Handlowo-Usługowa 

AUTO Jacek Ginalski

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1800Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1060Filtry olejowe160107

 0,0810Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,3659Metale nieżelazne160118

 0,0473Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0014Aluminium170402

 1,2660Żelazo i stal170405

 0,0050Zużyte opony1601031801468607952343780Edyta Szybiak Salon 

Kosmetyczny 

"NICOLL"

 0,3500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043567340839451990966RSF SPÓŁKA Z O. O.

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,5800Opakowania ze szkła150107

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800207387951379037Stolarstwo-Wojdyła 

Lesław Wojdyła

 0,0020Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3210Opakowania z papieru i tektury1501013710170136842266977P.P.H.U. "IWOMAR" 

Ewelina 

Sochacka-Kuczała

 1,9150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6660Żelazo i stal170405

 0,0090Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1700Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311534538171852205Pielęgniarki 

Środowiskowe/Rodzinn

e "RODZINA" s.c.

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080081605426841047687WÓJCIK KAZIMIERZ 

AUTO-SERVICE

 0,0280Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110I60.24.B8301441278651003558FIRMA CHAMOT Józef 

Chamot

 0,2050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0340Płyny hamulcowe160113

 0,0220Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4130Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056903798418161237591Firma ELINSBUD 

Wiesław Bagniak

 0,0610Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0930Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1540Benzyna130702

 2,7390Zużyte opony160103

 0,0330Filtry olejowe160107
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 0,0550Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0310Płyny hamulcowe160113

 0,0900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2690Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 75,4860Metale żelazne160117

 3,4010Metale nieżelazne160118

 14,7810Tworzywa sztuczne160119

 1,7920Szkło160120

 0,9490Inne niewymienione elementy160122

 1,0960Inne niewymienione odpady160199

 1,4160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 110,0000Inne niewymienione odpady080199DE21.21.Z8304268318171754767MONDI BAGS MIELEC 

Sp. z o.o.

 2,2000Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 809,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Opakowania z drewna150103

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Mieszaniny metali170407
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 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K74.30.Z6905637868181451844KROMEX  Sp. z o.o.

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690327086Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Wolińska

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021801774577931188096FIRMA USŁUGOWA 

"AGAWA" AGATA 

WAŻNA

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0370Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1400Inne niewymienione odpady1008991806349668672221993FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWA 

"MIRJAN" S.C. 

KRAKOWIAK MARIA 

,DROBIAZG 

MIROSŁAW JAN

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 1,7500Żelazo i stal170405
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 0,7300Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206806902699118151024184PPHU ANMAR Anna 

Surmacz-Kałamarz

 0,0570Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Opakowania z metali150104

 0,1190Opakowania ze szkła150107

 0,3700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,2700Opakowania z papieru i tektury1501018502516468720011355PHU "MATEO" 

Stanisław Cabaj

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Żelazo i stal170405

 23,5400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805459557952376791Salon Kosmetyczny 

GLAMOUR Izabela 

Kozberg

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034309314587151100714NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"LEKARZ" DARIUSZ 

CHMIEL

 0,5000Zużyte opony1601036901892018191267295"GUM SERWIS" 

Wulkanizacja-Handel 

Tadeusz Kulik
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700149756840011061GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR 

NADZIAKIEWICZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502613327921219056ŁUCJA PUKACZ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6917666178133276478NZOZ THERAPIA Sp. z 

o.o. Specjalistyczne 

Centrum Rehabilitacji 

Medycznej, Ruchowej i 

Medycyny Fizykalnej

 0,4500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304690693744FIRMA "ROMIKO" 

ROMAN KOZAK,ANNA 

KRUPA-KOZAK S.C.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143704528306842152073Spectra Comp Sp.z o.o

 50,1500Odpady tworzyw sztucznych0702133570332606792571223Termo Organika Sp. z 

o.o.

 61,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 7,9080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 73,9800Opakowania z drewna150103

 0,0304Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,9400Żelazo i stal170405

 1,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105850084740Usługowy Zakład 

Stolarski Wyrób Mebli 

Andrzej Wróbel

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,7500Żelazo i stal1704051801545686842376861ANNA ADAMIK 

TEJA-A 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowe 

ANNA ADAMIK

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121G50.30.B1801912625170200143MOTO-HURT S.A. z/s 

w Rzeszowie

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,6870Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Opakowania z drewna150103

 1,3050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 46,2850Zużyte opony160103
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 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1990Metale nieżelazne160118

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0320Szkło160120

 0,0100Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0060Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806192928151127530Urszula Postawa 

Indywidualna Praktyka  

Pielęgniarska

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088312164268652258450FHU ART-GREG Artur 

Wojtowicz, Grzegorz 

Piwowar
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 21,7500Zużyte opony160103

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303999048651672302Indywidualna Praktyka 

Lekarska Anna Hang

 0,0030Oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające PCB

130301N85.12.Z0106476798132907451OBWÓD 

LECZNICTWA 

KOLEJOWEGO 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe1606011803370918651638819P.P.H.U. ASTROMET 

Paweł Zajchowski

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18020269174525981319508411.Firma 

Transportowo-Handlow

a "DM" Dariusz 

Machowski 2. Gabinet 

Weterynaryjny ,, 

Zdrowy Pupil" Dariusz 

Machowski
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094309327597122687898Farma 2 Sp. z o. o.

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501567537951068047Wyrób Galanterii 

Drzewnej Pracownia 

Fajek Mr. Bróg 

Zbigniew Bednarczyk

 0,1200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705551006891084934INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ LEOKADIA 

BESZ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304388058171403967Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Marek Nanowski

 0,0680Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031802831718722309900Sieć Serwisowa 

"Degum" Korzeń i 

Wspólnicy Sp.j.

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103
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 0,1650Filtry olejowe160107

 0,0430Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804291148131411877Praktyka Pielęgniarki 

Środowiskowej Janina 

Bajsarowicz

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917659775170067448SP ZOZ Gminny 

Ośrodek Zdrowia w 

Kamieniu

 0,0990Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801807055198172163583RegBenz Leś Spółka 

Jawna

 0,0180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0490Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0120Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,9800Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700886726841038398GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

KNAP-MASŁOWSKA

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501016501239437950009019Zakład Usługowo - 

Produkcyjny 

"Montel-Br" S.C. 

Janusz Bator Elżbieta 

Bator

 0,0210Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Gruz ceglany170102

 0,2040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2650Aluminium170402

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033603037248171990798Gabinet Kosmetyki 

Profesjonalnej Iwona 

Ryk

921



 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086500758077951010326MECHANIKA 

POJAZDOWA Janusz 

Warchoł

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 20,0000  0.60Inne niewymienione odpady1908991801544797931561661Dom Dziecka

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6916744998133272575NZOZ VITA-MED Anna 

Zawada, Iwona 

Szymczak, Monika 

Małek Sp. partnerska

 17,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DA15.13.A8504069658721022496Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego Kokoszka 

Leszek

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160002669338131099931SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM.GEN.STANISŁAWA 

MACZKA W 

BOGUCHWALE

 0,4000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.11.Z6905159658131622166RES TANK Paweł 

Więcek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302065558671021217Gabinet Kosmetyczny
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 0,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053704999616841881226"MEBLOREX" 

Korzeniowski Dariusz

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011811123078181069116AUTO-GAZ Krzysztof 

Krajewski

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904716248132121207Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny  lek. 

stom. Greta 

Krzywkowska-Hałgas

 0,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018516620508721938367Seger Cutting Tools 

Ozga Mikuszewski Sp. 

j

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502424647951509066Zakład Usług 

Pogrzebowych 

"TUMBA" Ewa Szelech

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515322477921054052KOWAL 

MAŁGORZATA - 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZY
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180815449GABINET WIZAŻU 

AGNIESZKA DŁUSKA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370091473PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BEATA POHL

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903094738131511811GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

VIOLETTA 

DĄBROWSKA-MIGUT

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690171069Tomasz Mikuszewski i 

S-ka Auto Naprawa I 

Handel

 0,9200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0270Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0900Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4430Zbiorniki na gaz skroplony160116
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 55,5850Metale żelazne160117

 4,7520Metale nieżelazne160118

 4,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,5800Szkło160120

 1,4500Inne niewymienione elementy160122

 1,3400Inne niewymienione odpady160199

 1,4100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500589157921249181Ewa 

Michalska-Nepelska 

Prywatny Gabinet 

Lekarski

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093707924836841065047Apteka Prywatna Piotr 

Ligenza

 0,3770Opakowania z papieru i tektury1501011806622608672048796FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA MOTO-GAZ 

SZEWC ŁUKASZ

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056915300918722076258AUTODISTRIBUTION 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 58,6500Opakowania z papieru i tektury150101
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 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9000Opakowania z drewna150103

 0,6200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Zużyte opony160103

 0,2170Filtry olejowe160107

 0,4160Płyny hamulcowe160113

 0,1550Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,3600Metale żelazne160117

 4,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,0850Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 40,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,9500Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807460858151033786IIndyw.Praktyka 

Pielęgniarska  

"PIEL-MED" Elżbieta 

Pelc

 0,0080Inne niewymienione odpady0702990122074605261625173DRESSER POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700687936841139082PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JERZY GÓRSKI

 0,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056902793878130018095FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "JAZGOT" JAN 

KRZYWDZIK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4500Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107
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 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6900  0.52Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908050155291865262734680GEOVITA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703526086841054919NZOZ PILNY-MED 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO ADAM 

PILNY

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805769808722372206Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

GIN-BED Poradnia 

k.s.c

 0,3440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802836277941655843F.H.U. "KACPER" 

Krzysztof Kruk

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 41,0850Zużyte opony160103

 0,0980Filtry olejowe160107

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,5080Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051802802158161591393USŁUGI STOLARSKIE 

- TOMASZ DYJAK
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 0,0993Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905477418151132755Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Jacek 

Koszteyn

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036914177628191109107PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRZYSZTOF 

KRAJEWSKI

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180657364"AUTO REM" STACJA 

DIAGNOSTYCZNA 

Ewa Rembisz

 0,3300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810130258172083022Salon Kosmetyczny 

"Klaudia" - Klaudia 

Sypek

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213E41.00.A6907284778722067704Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w Czarnej

 4,6000Skratki190801

 4,4600Zawartość piaskowników190802

 12,0000  4.19Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

929



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501076487950012487IWONA SURA - FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903747728191008984GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.DENT. MARIA 

KOWALEWSKA

 20,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011805856998651656421ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWY "BiRem" 

WIKTOR BIEŃ

 0,5720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1720Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2690Aluminium170402

 6,1710Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3701540676861186794Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Orłowska - Antoń

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

2001350011877918651657082Publiczna Szoła 

Podstawowa Nr 2 w 

Rudniku n/Sanem

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016903678108181010413FOTO-COLOR Marek 

Golonka

 0,0300Roztwory utrwalaczy090104

 0,3000Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

930



 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802658717951954168Centrum Medyczne 

DYNMED

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300977588651035498Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

lek.med.Tomasz T. 

Adamczyk secjalista 

ginekolog położnik

 0,4120Opakowania z papieru i tektury1501011802813808131310113NEOFLEX Elżbieta 

Przyłucka

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9700Skratki1908016916872438151624122Zakład Komunalny Sp. 

z o.o. w Żołyni

 3,0800Zawartość piaskowników190802

 141,5170  26.17Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 90,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304489108651095017Maria Dziechciarz 

Przerób Drewna Usługi 

Skup Sprzedaż

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303901458651667809Niepubliczny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej Nr 1

931



 0,4530Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180791068Łukstol Zakład 

Stolarski Produkcyjno 

Handlowo Usługowy 

Łukasz Kozioł

 0,9410Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0910Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509712467951683686Salon Kosmetyczno - 

Podologiczny SEKRET 

Teresa Ciępka

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304802408651169023Niepubliczny Specjalny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej "MEDRO"

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146907060278133126365SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

PROFILAKTYKI I 

TERAPII UZALEŻNIEŃ

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0880Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136915386788133198583MISIEK Sp. z o.o.

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501011805412428722366772"VENTIGROS" Sp. z 

o.o.

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2700Żelazo i stal170405

 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DG24.42.Z6903122688130267131ICN Polfa Rzeszów 

S.A.

 11,5770Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 0,1980Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070507

 20,0610Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070508

 0,5680Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców

070509

 2,5210Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510

 27,3240Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 8,9140Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 8,0180Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 8,0180Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3580Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 66,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 15,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9000Opakowania z drewna150103

 1,9000Opakowania z metali150104

 20,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 3,0000Opakowania ze szkła150107

 0,9050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,0770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6670Płyny hamulcowe160113

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1340Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,3810Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0070Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,0070Drewno170201

 2,2600Szkło170202

 0,1000Aluminium170402
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 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700856106841312416INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DR 

N.MED. ANTONI BĄK

 0,0030Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych

1001043512936229451647866VEOLIA ENERGIA 

POLSKA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915532128721444553Przedsiębiorstwo 

Podmiotu Leczniczego 

Elmed Elżbieta 

Nowak-Bereś

 0,3240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088303606356461062947ZŁOMEX Wiesław 

Konieczny

 0,0810Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1290Benzyna130702

 4,4000Zużyte opony160103

 0,1290Filtry olejowe160107
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 0,0970Płyny hamulcowe160113

 1,5000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 139,3000Metale żelazne160117

 7,6000Metale nieżelazne160118

 4,9000Tworzywa sztuczne160119

 1,0000Szkło160120

 0,8090Inne niewymienione elementy160122

 1,6180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806518878181463008PRYWATNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY Szczepan 

Dziuban

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903875568171037764NZOZ MEDI-DENT Ł&T 

s.c. Elzbieta 

Łuszczka, Małgorzata 

Tylko

 15,6000Zmieszane odpady opakowaniowe1501066905821868191565087GMINA FRYSZTAK

 32,0000Opakowania ze szkła150107

 29,4000Zużyte opony160103

 54,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 79,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 18,8000Szkło170202

 11,9000Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 3,3000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370478841NIEPUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI 

PIELĘGNIARSKO-POŁ

OŻNICZEJ S.C.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304788518171841822AMEDICA Centrum 

Medyczne s.c. 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska B.J. 

Aleksandrowicz

 319,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053709966426871368120ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

HANDLOWY 

WYROBÓW 

DRZEWNYCH MAREK 

RAK

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103360913983MINT INK TATTOO 

Tomasz Jabłoński

 0,0690Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811452646842171998MARKO Marek Inglot
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 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2020Zużyte opony160103

 0,0170Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0210Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1580Metale żelazne160117

 0,0260Metale nieżelazne160118

 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Szkło160120

 0,8500Żelazo i stal170405180175091 Zakład Blacharski 

CRASH CAR Rafał 

R±czy

 664,1000  664.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204710023709"SOKOŁÓW" S.A.

 1,8600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 336,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 25,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania z drewna150103

 14,2000Opakowania z metali150104

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107
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 0,1230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2110Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 29,0000Żelazo i stal170405

 1,0000Mieszaniny metali170407

 658,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103630511286871913310Marttsan Sanok 

Sudyka Marcin

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130119373105271150211"PRZEDSIĘBIORSTW

O ZARZĄDZANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040111245355261027992ROBERT BOSCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311981838671373181Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

PROF-MED
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 0,7330Opakowania z papieru i tektury1501010014179725210091158SOFTSYSTEM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808548636841467030Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dariusz Florek

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056915468678132880367FUH TOM-CAR 

Tomasz Pyziak

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,2600Odpady tworzyw sztucznych0702133701239316851046011Zakład Napraw 

Samochodowych 

Antoni Biernacki

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804083888672189634NZOZ "SANITAS" S.C.
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 36,0000  4.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502DA15.51.Z0004403488650003705OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

STALOWEJ WOLI

 1 731,9000Odpadowa serwatka020580

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 150 107,0000Opakowania ze szkła150107

 0,1680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,7600Żelazo i stal170405

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030008230328191259947DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ im. 

Jana Pawła II

 1 278,9600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A3702328676891000452PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Sp. z o.o.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0078Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3800Aluminium170402

 24,6800Żelazo i stal170405

 47,4150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163704100406840013226ELEKTRO Bogusław 

Bargieł

 0,9550Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 56,3540Metale żelazne191202

 17,2280Metale nieżelazne191203

 63,4290Tworzywa sztuczne i guma191204

 71,5540Szkło191205

 0,0240Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,2370Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,7000Leki inne niż wymienione w 20 01 312001326509004997941687990Miasto Przeworsk

 1,2300Zużyte opony160103830330373Naprawa Karoserii 

Samochodowej 

"Auto-Naprawa" Wiktor 

Przybysz

 1,5700Metale żelazne160117

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802333517922177029NZOZ ROZ- MED Cz. 

Baryła, K. Mrozowicz, 

P. Winczewski Sp.p. 

lekarzy

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103830400524Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Maria 

Surma

 0,0450Opakowania z papieru i tektury1501016904174878171019163Firma Elektroniczna 

"GAL" Stanisław Zięba
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0065Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 141,5800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706058502821968730013812JEDNOSTKA 

RATOWNICTWA 

CHEMICZNEGO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023704682746871150705GABINET  

WETERYNARYJNY 

Elżbieta Źrebiec

 0,0280Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500114347921007495Wacław Kamiński 

Naprawa Pojazdów 

Samochodowych

 5,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1300Aluminium170402

 2,4660Żelazo i stal170405

 1 003,5040Odpady tworzyw sztucznych0702131806001348652537440CELL-FAST SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0000Odpady proszków powlekających080201

 76,5600Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111
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 11,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,1720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 104,9420Opakowania z papieru i tektury150101

 77,7810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,1250Opakowania z drewna150103

 0,3050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 58,3400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 66,9800Żelazo i stal170405

 0,0020Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806270388141149493Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Maria 

Ziółkowska

 34,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011808124808652557402SERON 

KOŁODZIEJCZYK 

SPÓŁKA JAWNA

 3,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133609033415170369008MEDICOR- Centrum 

Medyczne Tadeusz 

Mazurek

 2,5830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166917868805170089579PARENS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,4040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011804691198191121924F.U.H. Mobil - Serwis 

Robert Szpiech

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900216908140000949Apteka Leków 

Gotowych Maria 

Hadala

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133704438776871642259STAROSTWO 

POWIATOWE W 

SANOKU

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906546619461726426Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Monika Ruchała

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088303872268652064125ADAM RYBAK

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101690449441"MARKPOL" Marek 

Rzeźnik Transport 

Krajowy-Zagraniczny

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4500Żelazo i stal170405

 0,6000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010003826228670003022GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" w Trze¶ni

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,6300Inne niewymienione odpady1601991811364206861580717Tomasz Antoń AT 

SERWIS

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300976238651056359Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Podgórczyk

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166916917608131685988 Biuro rachunkowe 

Buchateria Katarzyna 

Lech

 0,3500Papier i tektura1912010003810608650003510Gminna Spółdzielnia 

"SCH"

 623,1000  62.93Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203050100064205270203968NESTLE POLSKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 446,7700Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380
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 0,2200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 109,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 82,9440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,8800Opakowania z drewna150103

 64,5340Opakowania wielomateriałowe150105

 84,2000Opakowania ze szkła150107

 1,6010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,7960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 33,5710Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,1770Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1180Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,2720Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0340Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 11,8600Żelazo i stal170405

 13,5300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701413896871068398Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka lekarska 

Renata Matuszek

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804455388172114797"MDM Auto" s.c. 

Marek Zelasko, Dawid 

Żelasko

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Filtry olejowe160107

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086916842408151252488FHU "ANDREAS" 

Andrzej Piaseczny

 4,6600Zużyte opony160103

 0,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,2600Opakowania z papieru i tektury150101000590467ZAKŁAD KARNY w 

Rzeszowie

 1,7250Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0301Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605

 3,1200Żelazo i stal170405

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 3,6000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 18,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018304516978171325061PPHU Renmet Bogdan 

Cisowski

 0,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026515388307952286651Lecznica Dla Psów i 

Kotów "MAX" Lek. 

Wet. Marek Głubisz

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802485888181615211Gabinet 

Stomatologiczny 

Lekarz Dentysta Iwona 

Gruszka

 3,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

1101983711686576842357964TIGER - CHROM Sp. z 

o.o.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,0000  6.60Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102361985944PROWAMA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1280Odpadowa tkanka zwierzęca0202026905322908132799636PPHU Fenetra 

Bogusław i Marek 

Kozubal Sp. J.

 2,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3230Żelazo i stal170405

 123,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046900605208130203148Z.H.U JAR s.c. Jan 

Synoś Ryszard Rząsa

 2,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 42,5300Żelazo i stal170405

 26,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703960086871302931Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bukrej Bogusław
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901426138161241167PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI - lek. med. 

Elżbieta Wojtera

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902328078132143396Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Beata Kędzior pediatra

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038502512808721411890Gabinet Chorób 

Dziecięcych lek.med. 

Lucyna Szczepanik

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039502870909181325040INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA- GABINET 

DENTYSTYCZNY Ewa 

Proć

 0,0500Opakowania wielomateriałowe150105180362338 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE 

STOL-MET MROCZKA 

ZBIGNIEW

 0,2940Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801437316312131146SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

URAZOWO-ORTOPED

.,

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902263108131780623Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Alicja Winiarz- 

Strońska

 108,1680Żelazo i stal1704056905643958171046668GRABOŚ WOJCIECH 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503080918721055231Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lek. med. Mirosław 

Henryk Psuja

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026917999768161494371GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ESKULAP" 

LEK.WET. JERZY 

SULIKOWSKI

 4,0600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010080209307120156317PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE 

"KONSBUD" W 

LUBLINIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 7,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106495089930091869Centrum Medyczne 

KOL-MED 

Samodzielny Publiczny 

ZOZ

 0,3890Opakowania z tworzyw sztucznych1501026500119547940001329"INSTALATOR" S.C. 

FIRMA HU J.Cieślak & 

T.Stącel & E.Wróbel

 565,8800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056906592858721281252"Drewpol" Mariusz 

Świerczek

 15 814,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508370202270Zakład Produkcji 

Kruszywa 

"CZARNA"s.c. 

Arkadiusz Pitak, 

Michał Żugaj

 0,0010Inne oleje hydrauliczne1301131804238387952342361F.H.U. INTER-PART 

Piotr Paj±k

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103
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 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0030Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0060Inne niewymienione elementy160122

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500653308721097206Prywatny Gabinet 

Pediatryczny lek.med. 

Cecylia Łygas-Data

 4,8490Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801196515005727941650840Hydrobud-Przeworsk 

Sp. z o.o.

 16,6280Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,9000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2400Opakowania z metali150104

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000576533RZESZOWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

USŁUGOWO - 

HANDLOWA

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

955



 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700877736841122874Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

MONIKA MALIŃSKA

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810171586871923780M-TECH MATEUSZ 

KASPERKIEWICZ

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103830086938Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Zaklikowie

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8311982508171370914Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

GAWŁUSZOWICE

 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1801328398133453087Gabinet Weterynaryjny 

CANIS s.c.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8300780118651040157Multi-Dent Waldemar 

Mokrzyński

956



 0,1770Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201173701802546841790185Vulcan Center s.c. 

Andrzej i Weneta 

Lidwin

 112,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z3701688626870002345FIRMA DEF 

SZCZEPAN DĘBINSKI

 1,4000Inne niewymienione odpady040299

 0,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0105Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0040Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126501379517951013632Przedsiębiorstwo 

Technicznej Obsługi 

Przemysłu GAMTECH 

Krzysztof Bury

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5360Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313480918651291830ELEKTRO-MECHANIK

A SAMOCHODOWA - 

PIOTR ŁUPIKASZ
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 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 2,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7400Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302DG24.30.Z6905274778181433438Fabryka Farb i 

Lakierów "Śnieżka" 

S.A.

 30,7200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,5740Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1 126,4180Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 9,6160Inne niewymienione odpady080199

 18,2100Odpady proszków powlekających080201

 8,9990Inne niewymienione odpady080299

 0,3450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 260,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 225,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,1700Opakowania z metali150104

 31,0780Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5020Opakowania ze szkła150107

958



 2,1220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,1330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,9520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,3900Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 35,3890Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,7470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0480Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2270Tworzywa sztuczne170203

 28,6060Żelazo i stal170405

 0,4100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 12,7610Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026501839517951008565Krzysztof 

Kołodziejczyk Gabinet 

Weterynaryjny

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501016905236578132744687FPH POŁONINY 

Tomasz Bocheński

 1,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 46,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0030Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800726758141058945Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Renata Wiącek

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161800665395170145326KARPAT-BUD Sp. z 

o.o.

 6,9040Żelazo i stal170405

 19 536,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 171,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906465558131190643NZOZ AGAMED 

Agnieszka Bąk
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 0,5200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0704041805736216020114477"NOBILLA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,4460Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070413

 0,2510Inne niewymienione odpady070499

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3800Opakowania z drewna150103

 6,5700Opakowania wielomateriałowe150105

 49,9760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103120499191Arkadiusz Malesza - 

"IZABELL"

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096902602298131002423APTEKA "ABIRA" 

Łukasz Bińkiewicz i 

Współnicy

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041809709776842253549Mariusz Barć Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

BARĆ

 0,3800Inne niewymienione odpady030199
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 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058302535438651013396SKLEP SPOŻYWCZO 

- PRZEMYSŁOWY 

Andrzej Jaworski 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY

 8,0690Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016904406588151273183Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno 

Usługowo-Handlowe 

REST S.C. Genowefa i 

Stanisław Reizer

 2,1270Żelazo i stal170405

 0,0870Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116902499088130014714TROJAN SERWIS 

BLACHARSKO-LAKIE

RNICZY

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,8330Metale żelazne160117

 0,4300Tworzywa sztuczne160119

 0,2470Szkło160120

 2,8300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DH25.23.Z6900167078130003857METALFORM Józef 

Kusz

 0,1630Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802179615371830023Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

ABC- DENTlek. stom. 

Karol Selwesiuk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304005188651491150INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

ANTONINA ZWOLAK

 1 277,3400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800501946871290286ZAKŁAD PRODUKCJI 

DRZEWNEJ BENITA 

MYRDAK

 0,0090Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302066906859288721552202Firma 

Handlowo-Usługowa 

Leszek Podraza

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0030Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2700Metale żelazne160117

 0,0270Metale nieżelazne160118
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 9,4560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033563669756751265009DIAGNOSTYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4680Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033708860088191532461USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

S.C.

 1,2700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105277586360 00670PKP CARGO 

S.A.Południowy Zakład 

Spółki

 0,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,9570Odpady spawalnicze120113

 0,3360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1100Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,7330Inne niewymienione odpady130899

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,9610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Filtry olejowe160107

 677,3830Metale żelazne160117

 0,1400Metale nieżelazne160118

 1,2580Inne niewymienione elementy160122

 13,9860Inne niewymienione odpady160199

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 5,5200Drewno170201

 0,1380Tworzywa sztuczne170203

 3,5270Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 34,3200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2 206,6000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806308888517781217978Rauch Polska Spółka z 

o.o.
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 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DG24.51.Z6502095737951552582ZAKŁAD CHEMII 

GOSPODARCZEJ 

"POLLENA -ASTRA" 

SP. Z O.O.

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011805336108652527861ELEKTROCIEPŁOWNI

A STALOWA WOLA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4800Tworzywa sztuczne170203

 2,5000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907168018131145306PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI LEK.MED. 

ARTUR SŁOWIK 

SPECJALISTA 

GINEKOLOGII I 

POŁOŻNICTWA

 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161919130409581322944ELEKTROTECHNIKA 

MORS Sp. z  o.o.

966



 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056903897108131056376Firma Handlowo - 

Usługowa 

"AUTOMACHER" 

Kaczmarzyk 

Przemysław

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Inne niewymienione odpady1201990081848808130333974INŻYNIERIA Rzeszów 

Sp. z o. o.

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte opony160103

 0,5530Filtry olejowe160107

 1,0690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 16,9800Tworzywa sztuczne170203

 39,3960Żelazo i stal170405

 0,1070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186900234528132184047URZĄD KONTROLI 

SKARBOWEJ W 

RZESZOWIE

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte opony160103

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802446627941747893NZOZ „Ortopedia”

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810609068131103182Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Regina Pomianek

 0,9200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016900376908170000457Zakład Produkcyjno 

Usługowy Branzy 

Metalowej Andrzej 

Czerw

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088303620548651604660MECHANIKA 

POJAZDOWA 

Krzysztof CIBA

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 19,3200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105371011045Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe Andrzej 

Wójcik

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,7400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804106917415635170037312BC-CHEM Sp. z o.o. 

Rzeszów

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806528307931062969AGNIESZKA 

BARANOWSKA 

USŁUGI 

KOSMETYCZNE 

"LOOKSUS"

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916779028132276298Specjalistyczny Gab. 

Lekarski Jakub Orzeł

 60,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690457481Usługowo - 

Produkcyjny Zakład 

Stolarski Krzysztof 

Łoza

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131801939768133485704INTUR Sp. z o.o.

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z8304406538171778377Przychodnia 

Weterynaryjna 

CENTAUR

 115,5920Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806422798172153774"DREWDUD" FHU 

Stanisław Duda i 

wspólnicy Sp. j.

 1,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8500737428721401868Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Marcinkiewicz

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3703697386851209795NZOZ Chir-Med

 0,3760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800226908721343680Dom Pomocy 

Społecznej w Parkoszu
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915563868721300386Prywatny Gabinet 

Lekarski lek.med. 

Mieczysław Pietrzycki

 2 598,0000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0120054075270022391DHL EXPRESS 

POLAND Sp. z o.o.

 1 687,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2,8000Zużyte opony1601031800917677941685519AUTO-RAF Rafał 

Jarosz

 1,5000Metale nieżelazne160118

 0,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DH25.24.Z6900072988130137664ZMM MAXPOL Zakład 

Pracy Chronionej 

Andrzej Polak

 20,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 17,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301201218651041493Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Zenobia Korbarz - 

Rypińska

 1,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058302830478651182791FPHU DREW-DOM 

Tomasz Krawczyk

 0,0080Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501016502212267951709983Ośrodek Techniki 

Medycznej "OTEMED" 

S.C.
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 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025309432707540026219CLIMBEX SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8304519588651668192Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Zarzeczu

 1,1000Opakowania z papieru i tektury1501016900700038131007805PPHU Ryszard Lech

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3702660336851081355Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski A. 

Iwaniec

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806799927931468393Warsztat 

Samochodowy 

"Moto-Jar" Piotr 

Jaremkiewicz

 1,5000Zużyte opony160103

 0,2780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703719206861219878MECHANIKA 

POJAZDOWA CHĘĆ 

KRZYSZTOF

 0,4640Zużyte opony160103

 0,0330Filtry olejowe160107
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 0,5000Żelazo i stal170405

 1,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709046900317538130203272EURO MED S.C. 

ROMUALD FIEGA, 

DOROTA FIEGA, LIDIA 

FIEGA-RZESZUTEK

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304354688651488857Beata Ewa 

KAŁAMAJKA SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690208306Mechanika Pojazdowa 

Stanisław Płonka

 0,2700Opakowania z metali150104

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,1650Metale żelazne160117

 0,9350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136501629667941063344Miejsko Gminny Zespół 

Ekonomiczno 

Administracyjny w 

Kańczudze

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900968998131227317Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Dariusz Nycz

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501495307951020388"INTER-AUTO" 

Waldemar Forbot i 

Mariusz Zalewski Sp. 

Jawna

 0,4370Filtry olejowe160107

 28,5800Odpady tworzyw sztucznych0702138313766098171964542SAMDEX Sp. z o. o.

 0,9200Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 49,4200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0301821807012668172162626"EURO-EKO MEDIA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSC

IĄ

 0,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,2400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,0500Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 19,7500Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1180Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0020Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 1,1200Skratki190801

 2,1900Zawartość piaskowników190802

 140,2600  53.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 40,2100  12.15Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1000Inne niewymienione odpady190899
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 0,0910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208691777897F.H.U.P. "OLI" 

OLECHOWSKI RAFAŁ

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,0470Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6200Metale żelazne160117

 0,0360Metale nieżelazne160118

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800710328721441342Zakład 

Usługowo-Handlowo-Pr

odukcyjny Jan 

Kosiński

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z metali150104

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806257666842601022 "HIRUDO" Inga Inglot

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701622856871219147Przychodnia 

Weterynaryjna dla 

Małych Żwierząt

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602148304468688652128115Wash Serwis Dorota i 

Artur Szczupak Spólka 

Jawna

 1,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806349958671600866Laseroterapia - 

specjalistyczne 

szkolenia 

medyczno-kosmetyczn

e. Danuta Burdzy

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810388878982123090Stomatolog - Jakub 

Niemiec

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086904845618181215500Mechanika i 

Elektromechanika 

Samochodowa 

Wiesław Lech

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301108303119738671598744KRUSZTAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 10,2700Żelazo i stal170405

 54,8750Inne niewymienione odpady070599DG24.42.Z4325345729462370919Zakłady 

Farmaceutyczne 

COLFARM S.A.

 6,9030Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 51,5540Opakowania wielomateriałowe150105

 1,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3500Oleje i tłuszcze jadalne2001256906659438131719144KORNAK-PRZYWARA 

ANNA "SAMANTHA"

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083702985766841058805MERMON ZBIGNIEW 

"SERWIS" NAPRAWA 

SILNIKÓW 

SPALINOWYCH

978



 0,0410Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011801511408651584673Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy Wiktor 

Świercz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Metale żelazne1601171809712388141572990KRZYSZTOF ZIĘBA - 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY

 0,0260Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085903742327711010924STACJA DEMONTAŻU 

POJAZDÓW 

RYSZARD 

FLORKIEWICZ

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0970Zużyte opony160103

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0130Zbiorniki na gaz skroplony160116

 14,3920Metale żelazne160117

 0,3010Metale nieżelazne160118

 0,0290Tworzywa sztuczne160119

 0,0410Szkło160120

 0,0380Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Inne niewymienione odpady160199

 0,1840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314DI26.61.Z3711053496852092444ŻWIR-BET 2 T.T.B. 

Kotulak Sp. j.

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0050Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201176903663018161081019USŁUGOWY ZAKŁAD 

STOLARSKI JAN 

KRAWIEC

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501712677941014535Firma Handlowo - 

Usługowa "TECH - 

MOT" Bartłomiej 

Chmielecki

 1,1400Zużyte opony160103

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,1020Opakowania z metali1501048504402648721390834Mechanika 

Pojazdowa-Transport 

Andrzej Dykas
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807656008131766008Gabinet 

Stomatologiczny 

Szymon Stankiewicz

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303612388651040140PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY FLIS 

CZESŁAW

 2,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016916796058161551608PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 

Sp. z o.o. w Leżajsku

 1,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,0000Zużyte opony160103

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101690026976Nadleśnictwo w Mielcu

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,6800Żelazo i stal170405

 0,0260Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0240Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305024929210847371963191LIM-BENZ - Z.DANIEL I 

E.TWARÓG SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1200Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506
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 0,4700Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3711848708181476011Indywidualna Praktyka 

Lekarska Jolanta 

Kłapkowska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800631109271716407Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

K-Dent

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033655700518181450649INCOGNITO TATTOO 

Małgorzata Czółno

 3,6200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101DG24.16.Z3709996006842250835BALENA  S.A. 

KROSNO

 10,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803584208651931583Zaklad Pogrzebowy 

"Pro Morte" Sławomir 

Marczewski

 0,0350Odpady zawierające rtęć060404DK29.60.Z8302105228670003016Zakłady Metalowe 

"DEZAMET" S. A.
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 37,7240  35.84Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502

 0,0500Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 1,9000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,3100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,5000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0400Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 14,7580Kwasy trawiące110105

 2,5700Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 162,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 21,4400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 31,9160Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 17,9400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 19,2200Odpady spawalnicze120113

 3,5000  3.50Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 1,1200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,9100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,1200  0.12Wodne ciecze myjące120301

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 1,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,1430Metale żelazne160117

 3,7100Tworzywa sztuczne160119

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0293Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3990Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4990Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,1500Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,3420Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0051Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1350Tworzywa sztuczne170203

 60,1970Żelazo i stal170405

 2,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,0500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4500Metale żelazne1601171811045848141134907Mariusz Wilk 

Auto-Tech

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301206938651427413Gabinet 

Stomatologiczny 

Litewka Marceli

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703279416871204737Gabinet 

Stomatologiczny 

Pozichowska-Cupryk 

Anna

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146906882308131723358AKME CONSULTING 

Krzysztof Pikor
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502083557931031147PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LEK. 

KZYSZTOF WENCEL

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101180850500OFFICE BIS SP. Z 

O.O.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,7500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801810470018171454781Auto-Gum 

Wytwarzanie Artykułów 

z Gumy - Urszula 

Karmelita

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304499678651443091Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Barbara 

Czajka

 0,4320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803917078151761818EURO-CENTER S.C. 

Łukasz Kisała, 

Mateusz Kisała

 2,5870Zużyte opony160103

 0,1020Płyny hamulcowe160113

 0,1160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 125,4900Metale żelazne160117

 0,8500Metale nieżelazne160118

 7,5700Tworzywa sztuczne160119
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 2,0200Szkło160120

 0,2900Inne niewymienione elementy160122

 1,1580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180788356SALON 

KOSMETYCZNY 

ALICE KATARZYNA 

KOŁODZIEJ

 176,4200Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801803139508171985633GUMOTIV Paweł Róg

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 17,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,3550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105181123736NONABEL KRYSTYNA 

STELMACH

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501011809350476861455573PRO-AUTO SERVICE 

Sylwester Dulak

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,3870Metale żelazne160117

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304338318671272681STUDIO "COCO" - 

MARTA KIJOWSKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806069358161139776"ELEKTROPARTNER" 

ZOFIA GUT Wspólnik 

Spółki Cywilnej 

INVEST-PARTNER

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych1501028304520608171660003"Gabriel Professional" 

Danuta Cyboroń

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904391358171035133Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Lipska - Świerczyńska

 1,7500Zużyte opony1601031810900957952470455Serwis Ogumienia 

Mechanika Pojazdowa 

Krzysztof Kasiuk
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 0,0050Aluminium170402

 0,0010Cynk170404

 1,2300Żelazo i stal170405

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023710011608191046312KES-BUD Krzysztof 

Basamania

 0,0030Zbiorniki na gaz skroplony160116

 1,2800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 14,4800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018300879108650005199CEGIELNIA-CHWAŁO

WICE Zygmunt 

Kozłowski, Henryk 

Kozłowski, Marek 

Ziobrowski

 10,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107
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 0,3750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502284357920003087Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 217,4400Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 720,0000Odpady kory i korka030101DD20.20.Z6501083467950200579FIBRIS S.A. w 

Przemyślu Producent 

Płyt Pilśniowych

 0,2000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0150Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 8 180,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,5190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,1680Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,5000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 1,5000Tworzywa sztuczne170203

 8,8000Odpadowa papa170380

 144,9000Żelazo i stal170405

 0,3000Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 1,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3000  0.08Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 196,1000Osady z dekarbonizacji wody190903
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021106720075651413154USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

RAFAŁ MARSZAŁEK

 0,6600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053600476987951668586mCAR Marcin Hałaj

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0210Inne niewymienione elementy160122

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5300Żelazo i stal170405

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083624766018652053417BART-CAR PAWEŁ 

SKRZYPEK
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312235808671997415Praktyka Lekarska 

MEDYK

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691605647COSMED Rzeszów 

MONIKA FRUGA

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690041616APTEKA 

HIPOKRATES N. 

STANIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500145567921772994GROCHALA 

WIESŁAW - 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904215088151298378Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny  

Elżbieta Szela

 2 277,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800612176020033201SANDREW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,7000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116
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 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034306548697151110291Anna Włodarczyk-Górz 

Gabinet 

Stomatologiczny

 4,0680Skratki1908016906796498161486839KOMUNALNA 

BIOLOGICZNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW SP. Z O. O. 

W NOWEJ SARZYNIE

 27,0000Zawartość piaskowników190802

 3 411,0000  530.41Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803652368171719908Gabinet Carmen - 

Magdalena Maziarz

 0,0030Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901076905049448151475165Firma Fotograficzna 

FOTOS Barbara i 

Roman Łyko

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0110Papier i tektura191201

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056901414308132039411Mechanika Pojazdowa 

Adam Czach

 0,0900Żelazo i stal170405

 7,5660  6.05Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.75.B6501132127931000023Zakład Wyrobów 

Galanteryjnych Sp. z 

o.o.

 0,0120Odpady spawalnicze120113

 0,0190Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0090Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,1790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,9000Żelazo i stal170405

 3,3000Mieszaniny metali170407
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802874998133238259Modentus Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika 

Szałajko-Rzeczyca

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904217388131562694Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Puzio 

Renata

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805864056871862601ANNA SAMSON 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011807108228133658228ECO MINERALS 

TRADE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312246508171016041NZOZ "Kulig" 

Waldemar Kulig

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803599517951034433"ARTEL" 

Elektromechanika 

Samochodowo - 

Motocyklowa Zbigniew 

Bratko

996



 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0720Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0350Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131802558616852227915Zespół Szkół Miejskich 

nr 3 w Jaśle

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3630Inne baterie i akumulatory160605

 350,5600Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203809502121699181004264Przediębiorstwo 

Przetwórstwa 

Zbożowego KAPKA T. i 

B. Kapka Sp. J.

 3,1420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083612673096871574210PIOTR PETRYK PET 

MECH

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4300Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1450Żelazo i stal170405

 1,6500Odpadowa tkanka zwierzęca0202028313642798171945734Andrex-Dąbrowski sp. 

j.

 0,6900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 11,8100Kwasy trawiące110105

 34,0000Alkalia trawiące110107

 5,5000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 34,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,4300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,2500Opakowania ze szkła150107
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 1,6290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 69,9800Żelazo i stal170405

 0,3900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1 096,0000  328.80Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081801478128171920154Mechanika-Wulkanizac

ja Karol Obara

 5,1000Zużyte opony160103

 0,2610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028313653278671920565Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Agnieszka 

Starzec
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700674576841389608GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZOFIA STOGIERA

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304088628671471179PIELĘGNIARKA 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNA HALINA 

PIEKARZ

 0,0500Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801183600984258652560864PROFIL SYSTEM 

ADAM FERENC, 

WIESŁAW MAZUREK 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,6500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690084034USŁUGOWO-PRODUK

CYJNY ZAKŁAD 

STOLARSKI MARIAN 

KRZYWDZIK

 811,5000Aluminium1704023711613946842344803ABIKON s.c. Justyna i 

Artur Kurdziel
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6509516707952177063Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MEDYK Wojciech 

Blecharczyk s.c.

 0,4000Inne niewymienione odpady0401990051472458130068118PPUH ELEGANCJA M. 

Bogdan, A. Początko 

Spółka Jawna

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026502143807921440068Zygmunt Opiela 

Konserwacja i Naprawa 

Pojazdów 

Samochodowych

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0320Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,6700Skratki190801831364109Zakład Wodociągów i 

Usług Komunalnych w 

Padwi Narodowej

 4,9990Zawartość piaskowników190802

 320,0000  47.31Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8400Osady z klarowania wody190902

 0,0400Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701623686871055705Indywidualna Praktyka 

Lekarska Kobiela 

Krystyna

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053707388516851549427Jerzy Mroczka Zakład 

Mechaniki 

Samochodowej

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0880Metale żelazne160117

 5,3400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402093608206107931625869DAAL Sp. z o. o.

 24,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Żelazo i stal170405

 2,9550Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201828305951668651560460GOSPODARSTWO 

ROLNE GARBACZ 

WIESŁAWA

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych070213180979659AUTO LOOK Łukasz 

Widak

 0,0750Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 17,1400Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

1909062769196346272400372SITA STAROL Sp. z 

o.o.
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514181847941611395NZOZ „SALUS”  w  

Przeworsku s.c.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302754388651723614GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIA DANUTA 

CZERWIŃSKA

 9,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011801954848672140668HSW Oprzyrządowanie 

i narzędzia specjalne 

Sp. z o.o.

 0,2240Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0600Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086906520018161147801MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO KLIN 

KRZYSZTOF

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Inne niewymienione elementy160122
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904452208171037391Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Lek. Med. 

Grzegorz Błaszczak 

Specjalista 

Ginekolog-Położnik

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6903198918151232540Prywatny Gabinet 

Lekarski Lek. Med. 

Wojciech Koszteyn

 3 752,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056904786908171667264FORMAPLAN 

KOMPONENTY SP. Z 

O.O.

 8,7670Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,9950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania z metali150104

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,1680Metale żelazne160117

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 42,2840Opakowania z papieru i tektury1501010216855338971777132KIK TEXTIL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,9170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1090Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,1800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917624998722181759"DER-MED" 

A.Stanaszek, 

M.Haslinger. Lekarze. 

Spółka Partnerska

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140011319008132292564Szkoła Podstawowa nr 

2 z Przedszkolem w 

Niechobrzu

 4,4900Zużyte opony160103005149050P.H.U. "ALTER" 

ST.NOWACZEK & 

J.SKAWINA

 0,8880Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118503321788721003777PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNO-HANDLOWE 

NIWA JAN NIWA 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,5210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 31,2170Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1610Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,9890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1750Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502605227931185643Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska - Wanda 

Komosińska

 2,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050057068808721052445FHU "Autoservis" 

Stanisław Jędrzejczyk

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2140Filtry olejowe160107

 0,0270Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021805231267952461746Marcin Litwin PPHU 

Kelo Plast

 0,1060Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821809480737952364807Gabinet Weterynaryjny 

"Hau-Miau" lek. wet. 

Damian Korbas

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701460336871128841Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom. Renata Maria 

Stach

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202F45.23.A3703800366842014744Rejon Budowy Dróg i 

Mostów w Krośnie Sp. 

z o.o.

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,2800Inne niewymienione elementy160122

 0,1400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109830437728Apteka Prywatna 

"VITA" mgr farm. 

Urszula Szczęś

 2,5500Opakowania z papieru i tektury150101005149698STM Sp. j. H.Mulak, 

J.Mulak, W. Tabaczek
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 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800610748171998222NZOZPielęgniarska 

Opieka długoterminowa 

im św. Franciszka

 0,9850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025316850767542673302ORLEN Centrum 

Serwisowe Sp. z o.o.

 1,2870Tworzywa sztuczne160119

 3,8550  3.86Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902530348131311006Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Domka

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023572067946831824505Firma 

Handlowo-Usługowa  

WOJAS Sp. j. E. 

Wojas, L. Wojas, S. 

Wojas

 0,5600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203048302157908651004078PPH-U PIEKARNIA 

D.Wołoszyn, 

L.Wołoszym

 0,3000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 158,8600Inne niewymienione odpady030399DE21.21.Z3701277166850004281Przedsiębiorstwo-Prod

ukcyjno-Handlowo-Usłu

gowe TEK-KART Jan 

Twaróg

 18,1000Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DE22.22.Z3711023006871332317PPHU GRAF-DRUK 

Andrzej Gacek

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166900271908131105850Galeria fotografii Miasta 

Rzeszowa

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700471246861190608Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Przemysław Malina

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031202358886281668803GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANETA 

ADAMCZYK-EIBACH

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101690353391PRZEDSIĘBIORSTWO 

ODZIEŻOWE 

"CONRES" SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Tekstylia191208
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502614507941183723Indywidualn Praktyka 

Pielęgniarska 

Małgorzata Krupa

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102690513558 ZAKŁAD 

STOLARSKO - 

TAPICERSKI 

SZAJNAR 

MAGDALENA

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7100Papier i tektura191201

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.57.Z6904338078140004114P.P.H.U. ELEKTRONIX 

Zygmunt Sokołowski

 350,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6917474138140001110Zakład Mięsny 

SMAK-GÓRNO Sp. z 

o.o.

 12,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 45,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101803427788161098681NZOZ MEDYCZNE 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYCZNE 

MAREK JAGUSZTYN
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 0,3890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504361798721051090Gabinet Leczenia Zeza 

i Niedowidzenia lekarz 

okulista Andrzej 

Wysłobocki

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804950397941591451AUTO-SERWIS Daniel 

Misiło

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte opony160103

 0,2600Metale żelazne160117

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142720452109540002237CEFARM ŚLĄSKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Żelazo i stal1704051800038988141591295OMEGA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213691565818 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "MEBLEX" 

Gaweł Grzegorz

 0,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502430157920008676Zakład Transportu i 

Budowy Dróg 

Mieczysław Białowąs

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6904696918151087925Prywatny Gabinet 

Lekarski Lek. med. 

Iwona Karasińska

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702118596841767648PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RENATA GŁODZIK

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091803168358181452571„PRO-ME” Apteka 

Prywatna Krzysztof 

Paśko

 0,3710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6916835068133283314NZOZ ALMADENT 

Alicja Gamracka, 

Magdalena Kaziród 

Sp.p.
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312236108652269471NZOZ Nr 3 w Nisku

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903768608131662987Gabinet 

Stomatologiczny 

Pałka- Kawula Urszula

 0,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046502027087941100944Fabryka Okien 

SZEWPOL plus Sp. z 

o.o.

 15,3000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6670Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 6,3100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,3840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705133702281046851025730Zbigniew Dybaś 

Mechanika Pojazdiwa
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026903610028131062069Gabinet Weterynaryjny 

Zbigniew Lew

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905324788171491078"Alessa" Studio Urody

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501116807951624554Jerzy Tomaka 

Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Jerzy Tomaka

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101811565817952066872Grzegorz Jaroch 

TDI-VAG Serwis

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805620728171901688Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Wiercioch

 0,2320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081801118088151513523Robert Wanowicz Auto 

Usługi Handel

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501599357941001811Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Bernadeta 

Paszyńska

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050013241828130333916Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

"INGERTAL" Sp. z o.o.

 5,6500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,8200Żelazo i stal170405

 0,2950Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904578318171470780Pry.w Gab. Lekarski 

"MEDI" S.C. Mościcka 

Irena i Wojciech ul. 

Kilińskiego 89A,

 0,4200Opakowania z papieru i tektury1501011801052808722258203BBW-PROJEKT Sp. z 

o.o. w Dębic

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4300Opakowania z drewna150103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800021148131770458Pracownia Protetyczna 

"AN-MA" Barbara 

Trzyna

 21 834,2800Osady z oczyszczania i mycia 

buraków

0204015311251827471205797SUDZUCKER POLSKA 

S.A.

 3 678,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 3,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 48,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4400Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,1270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Tworzywa sztuczne170203

 5,8350Żelazo i stal170405

 72,4700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180271334PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE 

ANDREW ANDRZEJ 

SŁUPEK

 0,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203048304427708171107625Restauracja Planeta 

Mieczysław Indyk

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3400Opakowania ze szkła150107

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804584468133595195URO-MEDICAL sp. z 

o. o.

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DK29.56.B8504524808721851258Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Montażow

e "GETREM" Sp. z 

o.o.
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602118304619398141268571Powiatowy Urząd 

Pracy w Kolbuszowej

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031801193948652358973MARIUSZ ZAJĄC ''ZAJ 

- CAR'' 

KOMPLEKSOWA 

NAPRAWA NADWOZI 

SAMOCHODOWYCH

 0,4200Metale żelazne160117

 0,0250Metale nieżelazne160118

 0,3800Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802379698141080459Gabinet Urody Ewa

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702131809766328652341688Auto-naprawa Mariusz 

WIKTOR

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0200Papier i tektura200101

 0,1660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807638606842629397R-CARS S.C. RAFAŁ 

TKACZYK, TADEUSZ 

TKACZYK

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2680Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0240Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3190Metale żelazne160117

 0,0410Metale nieżelazne160118

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Szkło160120

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6905404208132131157Prywatny Gabinet 

Lekarski Wizyty 

Domowe Maria Łuksik - 

Brożbar

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.21.A1800077618133381376INSTALBUD Sp. z o.o.

 17,3500Żelazo i stal170405
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 0,1450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810998837941667384DIESEL SERWIS 

Goch Rafał

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0910Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy zawierające PCB160109

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6903187408131131824Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Maria Śliwińska

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138312208608671993452SĄD OKRĘGOWY W 

TARNOBRZEGU

 0,2650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,8300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101181025436 FERUM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 2,0000Żelazo i stal170405

 15,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018303704968652044105SPÓŁKA 

CYWILNA"IZO-PIEC"A

NTONI SZLĘK, 

GRZEGORZ NYCZ
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 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803435428181668911Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Przychodnia 

Rodzinna" J.Waśko, 

T.Marnik, R.Marć 

Spółka Jawna

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809156887151763047Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

Dentystyczna Krystyna 

Lewko

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202180634162AUTO SERWIS Stefan 

Szałajko

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0580Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802016904015468131218838Gabinet Weterynaryjny 

Ewa Ludwinowska - 

Halkiel
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916931438131479415Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski lek. 

med. Renata Rusin - 

specjalista dermatolog 

-wenerolog

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010602355415372456851Caro Design Sp. z o. o.

 4,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,0000Żelazo i stal170405

 1,7520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103831364262Powiatowa Stacja 

Pogotowia 

Ratunkowego 

Samodzielny Publiczny 

Zakład w Mielcu

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033633755527941821715Motyka Spółka Jawna

 0,0300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121805830398722066403FUH "Klepaczek" 

Marcin Czochara

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0570Tworzywa sztuczne160119

 0,3200Żelazo i stal170405
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704257736841434728Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska, 

Agata Nowak

 0,6580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804100726841057272AUTO-NAPRAWA 

"MOTO-KAR" JERZY 

JABŁOŃSKI

 0,0590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1250Filtry olejowe160107

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501018303325448671743117PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

"WOOD-TRADE" 

PAWEŁ LULEK

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 747,4150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806515807952475197Janusz Szybiak Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

"TRAK"

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0020Filtry olejowe160107

 351,9000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DB17.25.Z3711071186842314972"Rymatex" Sp. z o.o.
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 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 18,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.50.Z0081600686840005959Centrum Usług 

Motoryzacyjnych 

SKORPION Zygmunt 

Paczkowski

 1,4000Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Aluminium170402

 0,4970Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501023617921327461ŁUCJA ROSIAK 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 5,8540Żelazo i stal1704051810212727952109788ZAKŁAD DRZEWNY 

Jolanta Łukasiewicz
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704041796851413389Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna  

Grzegorz Jaracz

 0,0400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043704566966842158182POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM KOŁO

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Aluminium170402

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1400Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2030Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003245188651071005SĄD REJONOWY W 

STALOWEJ WOLI

 0,2840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103700071596851001936Zbigniew Wronkowicz 

PHU ORION

 0,6800Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,3800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3560Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801023700144106841010359NZOZ LABMED s. c.

 1,2770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809756097941187767AUTO - OBSŁUGA 

Dorota Warchoł

 0,1730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3950Skratki1908016515015607952266329Gminny Zakład 

Komunalny w Stubnie

 0,4200Zawartość piaskowników190802

 199,5000  46.54Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,6000  0.27Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,0250Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DM34.30.A6905361638171706314KIRCHHOFF Polska 

Sp. z o.o.

 0,0470Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 0,0100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704
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 0,2500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0150Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 34,1610Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 33 266,4910Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,3010Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 213,9130Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,1550Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0300Zużyte woski i tłuszcze120112

 1,6500Odpady spawalnicze120113

 0,0350  0.03Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,2250Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,4700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0500Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,2350Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,3550Inne niewymienione odpady120199

 3,7800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 1,9800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 66,8150Opakowania z papieru i tektury150101

 8,7270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,9960Opakowania z drewna150103

 4,5000Opakowania z metali150104

 6,5060Opakowania wielomateriałowe150105

 1,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 13,9510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3900Filtry olejowe160107

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 0,2150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2400Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,6050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0470Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 262,4460Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6902097488140002368"DELTA" Skowroński i 

Skowroński Spółka 

Jawna

 22,6690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803946868133000842Gabinet 

Stomatologiczny 

"DENTICUS" 

Agnieszka 

Uchman-Gawlik

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130051307478130335370"TOP" Spółka Akcyjna

 0,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3220Opakowania z papieru i tektury1501010723476215482277894AMERICAN HEART 

OF POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0260Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 19,5110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,3830Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1130Odpady spawalnicze1201131802859808172065900„BORIMEX” Sp. z o.o.

 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0058Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058311605138651099191STANISŁAW MOSKAL 

"TAYERS"

 0,3330Metale żelazne160117

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703493746871174290NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"TWOJE ZDROWIE" 

LIDIA GALIK
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 0,2480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050008239836850000685Usługowo- Wytwórcza 

Spółdzielnia Pracy

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Filtry olejowe160107

 1,7200Żelazo i stal170405

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917626778131075149NZOZ " Feniks"

 4,2400Opakowania z papieru i tektury150101831224450Starco Polska Sp. z 

o.o

 3,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303244678652003974Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205830220354MAB-POL Bogdan 

Mastalerczyk, Usługi 

Transportowe

 0,2130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1140Zużyte opony160103

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0550Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0240Płyny hamulcowe160113
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 0,0950Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 100,0240Metale żelazne160117

Metale nieżelazne160118

 4,6000Tworzywa sztuczne160119

 479,0000Szkło160120

 0,5870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,5000Opakowania z papieru i tektury1501016902383078131033599Handel Artykukłami 

Spozywczo - 

Przemysłowymi Anna 

Ruman

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3490Metale żelazne1601171806916008133424565Firma Handlowo - 

Usługowa "GTR 

-SSAM" Rybka 

Grzegorz

 521,1160Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058307131348652232864"TARTAK" Zakład 

Usługowo - 

Produkcyjno- Handlowy 

Nalepa Jan

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303689508651553081PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY Sławomir 

LIBERA specjalista 

ginekolog-położnik

 3 381,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013603441208161702964VEOLIA LEŻAJSK 

S.A. - POLTINO 

ENERGIA LEŻAJSK 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,2260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166509003297952307347Gmina Żurawica

 0,3360Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058301410348651016118Wiesław Błaszczak

 0,4850Metale żelazne160117
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702957966851467008Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny - 

lek.stom. Słowik Paweł

 32,2680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103363621086CENTRUM 

MEDYCZNE MEDYK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400059346861528562Dom Pomocy 

Społecznej Dla Dzieci 

Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP

 2,2300Opakowania z papieru i tektury150101G51.45.Z6906374808130139781 DONEGAL Sp. z o.o.

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4610Opakowania z tworzyw sztucznych1501022718874966840013551Górnicze Sanatorium 

Związkowe "GÓRNIK"

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,8500Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,1490Tekstylia200111

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509491467951696803Przychodnia Lekarska 

"OLIMED" lek. med. 

Marek Orfin

 0,0600Tworzywa sztuczne1601191801660577921956398Stanisław Wyczawski 

FHU STANLEX

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180502130Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Stom Bogusław 

Dzija

 0,0000  0.00Inne niewymienione odpady190999650129041Zakład Gospodarki  

Komunalnej przy 

Gminie Przeworsk

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810194538672227263Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. dent. 

Marta Anna Ferenc
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 0,7000Zużyte opony160103370308375Zakład 

Wulkanizacyjny, 

Części Samochodowe 

Wanda Majka

 0,0810Filtry olejowe160107

 1,0100Metale żelazne160117

 0,7400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810316106871957891STUDIO 

KOSMETYCZNE 

"ASTERIA" PATRYCJA 

SZLAGA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038502557628721443341Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Maria Misztal

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166502339627941686200Miejsko Gminne 

Przedszkole  w 

Kańczudze

 0,0410Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,3580Opakowania z papieru i tektury1501011805047326852289744FOLPOLTER II Sp. zo. 

o. Sp.K.

 4,3670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905842228151238117Poradnia 

Stomatologiczna 

lek.stom. Beata 

Rudnicka
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 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026907851918181444867Usługi Transportowe i 

Handel Jerzy Cesarz

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,1600Żelazo i stal170405

 0,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych1501022602153908641081002GABINET 

FRYZJERSKO - 

KOSMETYCZNY 

ZOFIA SIEMIENIUCH

 1,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081801016785170164051AUTOMACHER sp. z 

o. o.

 0,2930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3650Filtry olejowe160107

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802403687952417142Zakład Usprawniania 

Leczniczego S.C.

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061811210688181479363ANA-CAR ANNA 

BIESZCZAD

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0600Metale żelazne160117

 0,6700Żelazo i stal1704056917680598721958648Auto Usługi-Handel 

Łukasz Olszewski

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701690116870006509Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Pikus

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803516888133560802Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MAGMA-MED s. c.

 0,0160Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406033711796786841493027AUTO-NAPRAWA 

Robert Pelczar

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Metale żelazne160117

 0,0360Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917969375170105947NZOZ ALFAMED w 

Jasionce
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711767869211382693Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Edyta Węgrzyn

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036512247937921300143Grażyna Tkaczyk 

NZOZ MED-JAR

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501738007921020923Barbara Tracz 

STYLSPA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502151547951672607"Salonik Urody" Joanna 

Litwińczuk-Motyka

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915418878131570570Gabinet Lekarski 

Internistyczny i 

Endokrynologiczny dr 

n. med. Renata 

Orłowska - Florek
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 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901492138171033039EUROMED Prywatna 

Poradnia 

Gastrologiczno-internis

tyczny lek. med. Jerzy 

Fijałkowski

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DJ28.22.Z8500221248720001629Kotły Centralnego 

Ogrzewania "SEKO"

 4,6500Opakowania z papieru i tektury150101690293022Firma XERIMA Jolanta 

i Jan Szwakop

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801021176342404608NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

BAZO-DENT TOMASZ 

BARLIK

 0,0750Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090172657455262544034Farmacja Kolejowa Sp. 

z o.o.

 0,0950Papier i tektura191201

 0,1560Aluminium1704026915303528133189584EUROPLAST SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100056705678670000383 "CHEMILAB" - 

BOŻENA GŁADYSZ - 

SPRZEDAŻ 

ODCZYNNIKÓW I 

PRODUKTÓW 

CHEMICZNYCH, 

"CHEMILAB" BOŻENA 

GŁADYSZ

 25,2840Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056508858197941135210Działalno¶ć 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowa Zakład 

Stolarski "STOLMAR" 

Marek Chohura
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102768327106442846180F.H.U."AGAMI" 

MIROSŁAW TRZMIEL

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130127252835212654772CENTRALNY DOM 

MAKLERSKI PEKAO 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900401088161006963PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM.STĄPOR-J

AKUBIEC DOROTA

 151,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051805060277931488071Usługi Tartaczne Irena 

Szawara

 4,7000Zużyte opony1601036917405238132248304Firma Handlowo - 

Usługowa "MBB" 

Marian Bober

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych1501026502349097951639691Mechanika Pojazdowa 

Robert Ilasz

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0720Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,5000Metale żelazne160117
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711596939531116013EWA BUJALSKA 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

OKULISTYCZNY

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501026900082058140000607LAS-POL Jan Bełz

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1190Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 6,5000Metale żelazne160117

 0,1920Inne niewymienione odpady160199

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9600Skratki190801DN37.20.Z8313141758171915609FHUP 

WIBO-RECYKLING 

Sp.z o.o.

 1,8800Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 43,7500Metale żelazne191202

 0,7700Metale nieżelazne191203

 17,6400Szkło191205

 7 241,6200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 56,8250Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych1501026915779688151184031Zakłąd Tapicerski 

Jadwiga Gołojuch
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 0,6200Papier i tektura191201

 0,1400Inne niewymienione odpady160199181157451TAPICERSTWO 

SAMOCHODOWE 

Anna Maćkowicz

 0,2120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180375950Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna S. C.

 0,1250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Oleje hydrauliczne zawierające PCB130101690043845Firma Handlowo- 

Usługowa "SZIK" 

H.Szydełko SJ

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802966828131965363Agata Dróbka - wizyty 

lekarskie
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026501317607951010059Przychodnia 

Weterynaryjna w 

Dynowie Marian Duch

 1,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083701468506870004309HANDEL 

ARTYKUŁAMI 

MOTORYZACYJNYMI 

SP.CYW.ADAMSKI J. 

I S-KA

 1,1000Zużyte opony160103

 0,7150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Metale nieżelazne1601181803934685170276583Stanbest S. i Z. 

Głodowscy  Sp.J.

 1,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110690227114Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Świlczy

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6290  893.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8500584418721051552GABINET CHORÓB 

DZIECIĘCYCH 

LEK.MED.KRZYSZTO

F PIOTROWSKI
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 25 952,2980Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102012216736 001135250008028POLSKIE 

GÓRNICTWO 

NAFTOWE I 

GAZOWNICTWO 

SPÓŁKA AKCYJNA W 

WARSZAWIE ODDZ. 

W SANOKU

 510,0200Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508

 185,0230  185.02Inne niewymienione odpady050799

 0,0010Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0110Odpady spawalnicze120113

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 14,8730Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9820Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 5,3680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,5900Inne emulsje130802

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,3850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,5680Zużyte opony160103

 0,7510Filtry olejowe160107

 0,0850Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1920Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0760Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0210Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0960Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0090Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,4710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0350Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 10,2600  8.48Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708
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 0,0110Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 3,5400Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 4,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 31,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0250Tworzywa sztuczne170203

 0,1020Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8180Aluminium170402

 175,1260Żelazo i stal170405

 6,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,1510Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0050Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806371728141641780Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Szadkowska

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804994516842447621Jakub Sokołowski 

Prywatny Gabinet 

Lekarski
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302046808671035171Dom Pomocy 

Społecznej w 

Tarnobrzegu

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801086916877408151624702Apteka Leków 

Gotowych Grzegorz 

Barlewski i s-ka

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211G51.46.Z6903212388131015118Hurtownia 

Farmaceutyczna 

EUROMED Sp. z o.o.

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515544677931529404LUMED SP. Z O.O.

 1,7000Zużyte opony160103690354150WULKANIZACJA - 

Wilczyński Andrzej

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021804202258651747371STARTER JAKUB 

CEBULA

 0,0170Metale żelazne160117

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,0050Tworzywa sztuczne160119
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710074346841444603Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

KOL-DENT

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805678408651686936"A to Z" Paweł 

NIEMIEC

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0168Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005074378130268975Bank Spóldzielczy

 75,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202011803141968652289835Masarnia SOCHA 

Roland Socha

 4,4000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1,2000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0600Inne niewymienione odpady020299

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103830340064POTOCKA ANNA - lek. 

stom.; ESTEDENT

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802614655170232746NZOZ "Stomatologia 

Rainer & Łukoszko"

 0,0390Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053711795206871283139MECHANIKA 

SAMOCHODOWA 

JÓZEF 

KONDYJOWSKI

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180822751 

TRANS-DAN-SER

WIS DANIEL HARYZA

 0,0100Filtry olejowe160107

 1 903,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058302825918650013566Jerzy Bajek - "Tartak 

Korabina"

 0,1020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z6900330908131018720Nadwozia Paździor 

Paździor Wiesław

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113
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 0,0640Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 25,4600Metale żelazne160117

 0,4760Tworzywa sztuczne160119

 0,3640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Cynk170404361570775 

AUTO-REAKTYWACJ

A BARTOSZ 

ZŁONKIEWICZ

 0,1210Żelazo i stal170405

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801019457952120100Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno - 

Polożniczy Piotr Baran

 3,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A6502439957941375173Przeworska 

Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o.

 11,4100Żelazo i stal170405

 24,8000Skratki190801

 46,7000Zawartość piaskowników190802

 3 898,7000  666.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710920556841724219KOZUBAL DOMINIK 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

"DOMEK-MED"

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168304142658652146337POWIATOWE 

CENTRUM POMOCY 

RODZINIE

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166915599018133240411Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

PEGAR Sp. z o. o.
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 0,6600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370706963NZOZ 

"KROSNO-ZDROWIE" 

Sp. z o. o.

 91,0000Odpady kory i korka030101DD20.10.A6902979718141000414Firma 

Handlowo-Usługowa 

Jan Dudziński

 458,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3500Opakowania z drewna150103

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806332868151660566Centrum Medyczne 

"ANT-MED" Magdalene 

Filip-Dziurzyńska

 0,8620Opakowania z metali1501041207825218691757660Paweł Szymek 

KolorMix
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 1,6070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 129,4540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 47,5710Miedź, brąz, mosiądz170401

 71,5140Aluminium170402

 5,4280Ołów170403

 0,4370Cynk170404

 348,3400Żelazo i stal170405

 1,1030Cyna170406

 0,0940Mieszaniny metali170407

 0,1600Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803934226841091777 MIROSŁAW 

MICHALSKI AUTO 

NAPRAWA

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803651828651741227Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny lek. 

Małgorzata Kalandyk - 

Bambuch

1052



 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803036668652264640As Dent Indywidualna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Skrzypek

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802018516651378721942883Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Dębicy

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 9,5900Zużyte opony1601036907000947951828564Zespół Szkół 

Zawodowych im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,7380Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917509418151018456GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PRODENTICA
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180084023Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Multimed" s.c.

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514343497951637781Indywidualna 

Specj.Prak.Stomatolog

iczna Roman Kochan

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

1601126901416488151352818Wojciech Szpunar

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0100Inne niewymienione odpady160199

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053637312316852329840AG-CAR Grzegorz 

Piasecki, Adrian Żarek 

S.C.

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,3870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 23,7400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM34.10.D6917537808722174162IGLOOCAR Sp. z o.o.
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 0,5600Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 19,1200Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,6500Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,1100Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,4700Inne niewymienione odpady080499

 57,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 15,2680Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,9500Opakowania z drewna150103

 7,7000Opakowania z metali150104

 2,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,8800Odpady tworzyw sztucznych0702133703639546841870843ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY 

BEPOLPLAST I 

MAŁGORZATA 

BĘBEN, WOJCIECH 

BĘBEN, ŁUKASZ 

BĘBEN SPÓŁKA 

JAWNA

 1,0900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0030Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0790Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701669526840004799SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

KRZYSZTOF FRANK

 6,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011802130358181543026ASBUD Andrzej 

Stasiowski

 0,3000Gruz ceglany170102

 0,6000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 0,1000Drewno170201

 0,2600Tworzywa sztuczne170203

 0,1000Odpadowa papa170380

1056



 2,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,6000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 2,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,6710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011809598816871957276NGS OIL & GAS SP. z 

o. o.

 0,0430Odpady spawalnicze120113

 0,1340Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2720Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0510Opakowania ze szkła150107

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0630Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1680Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082710694386330003565JAS-FBG SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,3910Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0072Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806907817221356294JANUSZ MORZY U 

JANUSZA

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0200Inne niewymienione odpady160199

 395,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304491638671008458FIRMA "KORA" LUPA 

RAFAŁ

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G50.50.Z6901406898160001900Stacja Paliw Michał 

Rumierz

 2,8400Opakowania z papieru i tektury1501010051308658130267450"Społem" Handlowa 

Spółdzielnia Pracy 

"Jedność"

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810280096851902332Gabinet Pielęgniarski 

Lidia Tryniecka

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602116904624308171480005Powiatowa Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczna

 0,3780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0061Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086902185698131031175MECHANIKA 

POJAZDOWA GAWEŁ 

JÓZEF

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,5550Metale żelazne160117

 0,1250Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801823758141448729Poczekajło Krzysztof 

"Meblo - Kris"

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806566898132841887Prywatna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Kalandyk- Osinko

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1801533338161634085MAŁECKI, WOŹNICA, 

LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA NZOZ 

"MEDYCYNA"

 1,0700Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513F45.31.A6900079508130336688Elektromontaż 

Rzeszów S.A.

 0,7000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,8400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7158Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Opakowania ze szkła150107

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605
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 2,0510Aluminium170402

 8,3200Żelazo i stal170405

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810224787952311521GP Serwis Piotr

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500589737921180673Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wacław Zeman

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032431152556342813703BetaMed S.A.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K70.20.Z8312288148651012451Firma Lekarz Andrzej 

Kotwica
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905141738171054372NZOZ KODIM

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053614969908151799525Paweł Wilczek 

RE-CAR

 0,1000Żelazo i stal170405

 104,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101180751525Firma 

Usługowo-Handlowa 

TOMI Krzysztof 

Mączka

 10,9200Aluminium170402

 134,2130Żelazo i stal170405

 108,3000Szkło1601203300131396690407477"NORDGLASS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 23,3809Zgary i żużle odlewnicze1010033636827458672241406MMS MAGAJ & 

SZYMAŃSKI S.C

 9,2048Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 7,2200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041211373956372042185P.P.H.U.  MELITA 

FILO PPHU MONEX

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 6,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0115Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0021Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0021Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,5030Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 2,8200Oleje i tłuszcze jadalne200125

 3,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053711087678191458380F.H.U. "AUTO 

EXPRES" Jolanta 

Lewczak

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7000Zużyte opony160103

 0,5660Filtry olejowe160107

 0,2850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209690216613Przedsiębiorstwo 

Handlowe "ELMAT" 

Sp. z o. o.

 0,0100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 123,4100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105
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 0,1050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0250Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 55,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 22,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,9600Opakowania z drewna150103

 0,6700Opakowania z metali150104

 5,4700Opakowania wielomateriałowe150105

 27,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Szkło160120

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5300Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0060Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,4000  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,6300Mieszaniny metali170407

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904417128171017129Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Małgorzata 

Mazurek - Klar

 0,8000Żelazo i stal1704058313589428171941021FPHU "EUROREG" 

s.c. Czepiel, Hyjek

 0,0510Opakowania z papieru i tektury1501010003566598650004113GS "SCH"  W 

HARASIUKACH

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041810344127922289662EL Prema S.C. 

Krzysztof Kipczak, 

Ziemowit Kipczak

 1,9350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058304478048171787459Mechanika Pojazdowa 

Adam Wieczerzak
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,1240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133704405906842377352Gmina Rymanów

 0,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080056711308650000954SAN-BUD 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE RYSZARD 

SZWEDO

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 1,7300Opakowania z papieru i tektury1501013702990736841076683ITV Sp. z o. o.  

Piekarnia w Miejscu 

Piastowym

 0,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0133Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5170Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023624771807952330085Firma Usługowa Paweł 

Chru¶cicki

 0,1430Szkło160120

 0,0060Inne niewymienione odpady160199

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700692326841444566NZOZ KOLADENT

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z6915652508722108900"SERVITECH"  Sp. z  

o.o. (dawniej " 

EKO-MED"  

GRYGLEWICZ I 

BUDYN Sp.J.)

 5,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0000Opakowania z drewna150103

 4,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 9,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,0000Opakowania z tekstyliów150109

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0000Zużyte opony160103

1067



 11,4320Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 1,3940Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 33,8600Odpady palne inne niż wymienione w 

19 02 08 lub 19 02 09

190210

 262,1000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1,0340Opakowania z papieru i tektury1501016396692927822131157PEPCO POLAND Sp. 

z o. o.

 0,5190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056515004487951778837Leszek Majewski 

Eko-Mapol Firma 

Usługowo-Handlowa

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101DN36.63.Z8302513508671029503Firma "BILIŃSKI" 

Janusz Biliński

 0,3760Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690446218ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ Maciej 

Kulinowski

 0,0550Filtry olejowe160107

 1,0780Metale żelazne160117

 0,0160Inne niewymienione elementy160122

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916710418133270429NZOZ Sano Bozena 

Kołcz-Gaca i Partnerzy 

Sp.P. Lekarzy

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.B3704966906852182615Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej  w 

Skołoszowie

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 3,0000Skratki190801

 8,0000Zawartość piaskowników190802

 1 391,9900  206.01Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301101806479866020084351U.C.S.B. ŁUKASZ 

CHAMOT

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,6000Żelazo i stal170405

 0,1340Opakowania z tworzyw sztucznych1501021803574908133561368SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

PRO-FAMILIA 

T.WAPIŃSKI 

Z.SOBIESZCZAŃSKI I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9550Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 66,2420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,3000Inne niewymienione odpady0402993703616886840009101"MIKROTECH" S.A. W 

KROŚNIE

 6,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0275Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086500930537940003883Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Kolbruk

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,2200Tworzywa sztuczne200139

 3,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916754648161427328GABINET 

KOSMETYCZNY 

"NARCYZ" NER 

BARBARA

 140,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105370459520Fabryka Mebli "LIWEX" 

Sp. jawna Lidia 

Szarzyńska, Witold 

Szarzyński

 1,8200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,5600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,4500Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5000Tworzywa sztuczne160119

 2,3250Żelazo i stal170405

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901013710131918191415005Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Murias
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0830Opakowania z papieru i tektury150101G51.87.Z1801865225170199150SINTEC s.c. A. 

Olbrycht, R.Pado

 0,1110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096502136007951568057APTEKA S.C. mgr 

farm. Barbara Bereś, 

mgr farm. Urszula 

Sztur

 0,1000Papier i tektura191201

 1,7100Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6906715538721001241Firma Handlowa 

Barbara Serwatka

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180893768ZAKŁAD MECHANIKI 

POJAZDOWEJ JÓZEF 

MARUT

 0,7480Opakowania z metali150104

 0,5470Żelazo i stal170405

 0,3260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704444926851950756Samodzielny Publiczny 

ZOZ

 2,4200Skratki1908011809401437922288875Przedsiębiorstwo 

Komunalne Gminy 

Radymno Sp.  z o. o.

 22,1400Zawartość piaskowników190802

 83,0200Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 2,7000  1.20Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych zawierające substancje 

niebezpieczne

191305

 5,7000  0.30Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703501996851441552Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Ewa Zawilińska - 

Olech

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304123618651102243Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny 

Izabela Piłat

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504731058721212630Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Internistyczno-Gastroe

nterologiczny lek.med. 

Łucja Puszko

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211L75.12.Z6907277858721050883Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Dębicy

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0960Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,6800Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7000Papier i tektura191201

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136915769928161119130APTEKA PRYWATNA 

- MGR T.KAMIŃSKA

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802364508181331560JPM-EDUMED Joanna 

Przybek-Mita

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500434867951169825Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Stom. Lidia 

Kubrakiewicz-Skóra

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131811545767941820437Hotel - Restauracja 

LELIWA Spółka 

Cywilna Mastalerz, 

Cach

 0,3080Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101804929867951192327Wioletta Kosior Salon 

Fryzjerski "VIOLA"
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 0,0080Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703419586851028510Jerzy Węgrzynowicz 

Mechanika Pojazdowa

 0,7040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1300Filtry olejowe160107

 0,7900Żelazo i stal170405

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907183848151387573Praktyka Lekarska 

Małgorzata Tejchma

 0,0045Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146916918135170028537PAJ sp.c. Janusz 

Śledziona, Paweł 

Woźniak

 2,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 2,0950Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501016514978357952258790Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane 

"Hołyszko" Sp. z o. o.

 0,7000Opakowania z drewna150103

 35,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6000Drewno170201

 0,5000Żelazo i stal170405
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500528417931273347PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

RYSZARD KOTLIŃSKI

 2 306,4900Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

1003161206481365492338255ALUMETAL POLAND 

SP. Z O.O.

 72,1370Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 03 19

100320

 2 306,4900Zgary i żużle odlewnicze101003

 241,4810Pyły z gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101009

 389,2100Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

10 11

101012

 41,3200Inne niewymienione odpady101099

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 16,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8700Opakowania z drewna150103

 0,3910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 65,6600Żelazo i stal170405

 223,7140Metale żelazne191202

 1,3060Tworzywa sztuczne i guma191204

1076



 0,1030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801073048132993628Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Majcher

 10,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208DI26.40.Z8312206757341176330CEGIELNIA 

PRZECŁAW Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy B.Wójcik

 0,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028302740608651068807Chem-Vet Anna Krępa, 

Przemysław Krępa

 0,1750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802206098181510222Serwis Samochodowy 

"SPRINT" Rafał Draus

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1260Filtry olejowe160107
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 0,5900Metale żelazne160117

 0,0090Metale nieżelazne160118

 0,0770Tworzywa sztuczne160119

 0,0910Inne niewymienione odpady160199

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Aluminium170402

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809793758133535106Prywatna praktyka 

stomatologiczna le. 

dent. Bartłomiej 

Szpyrka

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691566663 SŁAWOMIR 

JANDZI¦, MARCIN 

KLOCEK, AGATA 

KU¬NIAR - 

REHABILITANT 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0900Aluminium1704021809509866851718551Wojciech Janiga 

"SOFT-CARS"

 1,4200Żelazo i stal170405

 0,0200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001038313651108652368865Gminny Zakład Uslug 

Komunalnych w 

Bojanowie

 2,8300Skratki190801

 1,5400Zawartość piaskowników190802

 80,0000  22.28Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,8000  1.25Osady z klarowania wody190902

 0,0060Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702171804045808651263006P.P.H.U. DENTAL 

LINE Tomasz Borys
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 0,0140Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,0210Inne niewymienione odpady101399

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303993608651580132Halina Jurzak

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802016915605198133239218Borsukiewicz 

Agnieszka Gabinet 

Weterynaryjny 

"GEPARD"

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804180108172095522Salon Kosmetyczny 

"PAPAJA" Magdalena 

Tylutki

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313479678671507960Waldemar Partyka 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117
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 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030040160506840010251ZESPÓŁ 

NAUKOWO-KLINICZN

Y IWOLANG 

DERMATOLOGICZNE 

CENTRUM 

UZDROWISKOWE 

SPÓŁKA Z O. O.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096901852558191009570USŁUGI 

WETERYNARYJNO-H

ODOWLANE S.C. 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

KRZYSZTOF 

MAZUREK LESŁAW 

OPALIŃSKI WIESŁAW 

GAJEWSKI

 0,0090Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 4,5700Opakowania z papieru i tektury150101DA15.87.Z6917832488133354801ASPOL SMAK SP. Z 

O.O.

 1,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500325907941096409Usługi Weterynaryjne 

lek.wet. Jerzy 

Kowalczyk
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501571907921041859GABINET PORAD 

PIELĘGNIARSKICH 

KRYSTYNA KARDAŚ

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806757708652433634OSTROWSKI ŁUKASZ 

Studio tatuażu 

artystycznego

 32,2200Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303071811685105170367819BORGWARNER 

RZESZÓW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0300Inne niewymienione odpady070299

 1,0600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3300Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 50,2200Kwasy trawiące110105

 185,2200Alkalia trawiące110107

 5,8200  0.56Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1 147,2700Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 396,8520Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,2110Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0,3500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 9,3900  0.09Wodne ciecze myjące120301

 1,1200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 65,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 32,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 77,0150Opakowania z drewna150103

 1,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 21,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 23,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,9000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801081801537877151659137Apteka "POGODNA"

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,6000Opakowania z papieru i tektury1501013512003716792143823ABRA SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0255Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5600Opakowania z papieru i tektury1501013015498947822512362STAMP Sp. z o. o.

 8,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700464906891006118Prywatny Gabinet 

Specjalistyczny 

lek.med. D. Dębek

 3,2000Opakowania z papieru i tektury1501016903379898131018358CHMIELNIK- ZDRÓJ 

S.A.

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8000Żelazo i stal170405

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166900077148191469202GMINNY OŚRODEK 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301386298651405512Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Elżbieta 

Sowa

 0,8800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902306888131726598Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Lachowicz

 8,6720Odpady tworzyw sztucznych0702131804988598133606088Zelmotor Sp. z o.o.

 1,4370Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 481,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 11,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,8150  3.27Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 2,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,2320Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 6,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711075036842313524AVENA KOGUT Sp. J.

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych1501021801303787931019703"Żab-Blach" Ryszard 

Żabczak

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0460Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Szkło160120

 0,0000Zużyte opony1601036512223637951712123AUTO-SERWIS Maciej 

Włoch

 0,0070Opakowania z metali1501046501933007951160072Salon Fryzjerski "B E 

A" Beata Ilasz

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych1501028300038308670008634"STAN-MARK"S.C. 

STANISŁAW I MAREK 

PIOTROWSKI
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 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803689678171369207Indywidualna Praktyka 

Higienistki Szkolnej 

Marzena Siembab

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101001078872Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704768596841406962PRYWATNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

DANUTA 

KISIELEWICZ

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103650961561Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska 

ZDROWIE  Marek 

Krupowczyk s.c.

 0,0950Metale żelazne1601178313473938652225315KOŁODZIEJ RAFAŁ

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808268268133331668EWADENT Monika 

Kołodziejczyk
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806342978721057980NZOZ Vertebra

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704799936841870168PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. PIOTR 

DYNOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800018998721914875Prywatny Gabinet 

Lekarski Maksymilian 

Chmura

 9,6000Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A6902973568130268113TEKNIA Zakłady 

Elektrotechniki 

Motoryzacyjnej S.A.

 47,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,9100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 16,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,3000Żelazo i stal170405

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141803628357941771414Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w 

Rączynie

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0140Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,7200Opakowania z papieru i tektury1501013703142176871073442PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE EL-BUD 

CZESŁAW STASICKI

 1,4400Opakowania ze szkła150107

 0,4200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800455148161559455GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ORTHOLAND" 

IWONA 

BUCZYŃSKA-BLAJER
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3703491806851070156Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Madej-Starzyk

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805923288141601929NZOZ Medimo Marcin 

Plis

 1,7460Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058504945158721135119PPHU "AKTON" 

Wojciech Nagórzański

 0,9140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030013750808790169699INTERHANDLER 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0680Filtry olejowe160107

 4,5500Zużyte opony1601033711049246841096504DARIUSZ GRZESIK 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "DARCAR"

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301458428651209260Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Pracownia 

Mikrobiologiczno-Paraz

ytologiczna

 0,5700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205691798497Auto Serwis Bednarz 

Szczepan

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0980Filtry olejowe160107

 0,2800Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Szkło160120

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Żelazo i stal170405

 1,4090Metale200140

 0,0750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302046501815677951060873Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SAHARA" Bogusław 

Brożyna

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160011318798131099865Szkoła Podstawowa 

im. ks. Czesława 

Przystasia w Łutoryżu

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0310Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011806968038133653320NZOZ "SOKRATES"

 0,2170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904884418132256108NZOZ WEA - DENT 

Anna Synoś -Penar

 1,1910Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016900430358131007509Zakład Mechaniczny 

Andrzej Bazan

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090107851869520008596"DR ZDROWIE" 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033304644976741236733PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

NATKAŃSKA ANNA

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302576538671100425Gabinet 

Stomatologiczny 

wTarnobrzegu Dorota 

Sąsiadek

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058304287418651571475MULTI - TECH FIRMA 

HANDLOWO - 

USŁUGOWA krzysztof 

Widera

 0,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Filtry olejowe160107

 1,1800Metale żelazne160117

 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801683817922153543Centrum Ratownictwa 

Medycznego Sp. z o.o.

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704790596871420576Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Aneta 

Brzęcka- Sieradzka
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904413408171035280Gabinet 

Stomatoligiczny  lek. 

stom. Jerzy Ryczaj

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304795898171127409Centrum Stylizacji - 

Magdalena  Janeczek

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083615526208721887486"Ziaja-Auto" Paweł 

Ziaja

 0,1800Filtry olejowe160107

 186,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101830011484MISTA Sp. z o. o.

 32,1100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0820Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 9,2590Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070608DK29.56.A1800439818171989105REMOG POLSKA Sp. 

z o. o.

 11,1500Kwasy trawiące110105

 216,7400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 100,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 7,4750  2.24Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3,1700Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,2290Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 28,8930  8.67Wodne ciecze myjące120301

 0,8300Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,2100Opakowania z drewna150103

 10,0700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Tworzywa sztuczne170203

 0,0600Aluminium170402

 34,3400Żelazo i stal170405

 4,3700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053709979436852052350AUTONIX R. Podkulski, 

S. Podkulski Spółka 

Jawna

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9070Filtry olejowe160107

 0,3050Szkło160120

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013704440326842142761Starostwo Powiatowe 

w Krośnie

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Żelazo i stal170405

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033709970676871727642Samodzielny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Besku

 72,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.90.Z6903704848141003772Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa DREWKOL 

Aleksander Fryzeł

 3,1900Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3950Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Opakowania z drewna150103

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3400Żelazo i stal170405

 0,7670Papier i tektura200101

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810546108191664139TRIO-VET 

M.MUSZYŃSKI - 

M.WOJDYŁA - 

A.MUSZYŃSKI 

SPÓŁKA CYWILNA
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 0,1400Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406023705149336871722165BAJA Sp. j. Usługi 

Pralnicze Alina 

Bartkowska, 

Władysław Jasiński

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,1600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.71.Z8304633358171819082R&S Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe

 3,2400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,7050Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2200Benzyna130702

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800508927791937125Lek. Piotr Kokot 

Indywidualna Specj. 

Praktyka Lek. "BAST"

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902256358181008014Gabinet 

Stomatologiczny, 

Laseroterapia 

Lek.Stom.Żak-Żylicz 

Barbara

 0,0360Zużyte opony1601036902627198132499414Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501011801797818181077937Firma 

Usługowo-Handlowa 

"MAGRA"

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093702303486841001231APTEKA LUBATOWA 

ZOFIA DOBAJ

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.10.B6915361368133194036WATKEM Sp.z o. o

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501609157951518562Beata Ewa 

Białobrzeska Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Okulistyczny

 0,0008Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026904496948131272944Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Marta Cieślicka
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801858015170197926PRO FAMILIA Sp. z 

o.o.

 0,3270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500434057951294217NZOZ STOMATOLOG 

lek. stom. Tadeusz 

Ledwoń

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026509623947921729113Krzysztof Czajka FHU 

"JARES"

 0,4200Papier i tektura200101

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302858628671150311GABINET 

KOSMETYCZNY 

KUŚMIEREK BEATA

 254,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056501437047931004268Zakład Drzewny Adam 

Malec

 0,0690Opakowania z papieru i tektury150101000381002GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA"SCH" 

W JEŻOWEM

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500588327921241423Molisak Andrzej - 

Prywatny gabinet 

Stomatologiczny

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501021800885358151695180Fundacja "CONTIGO"  

Zakład Aktywnosci 

Zawodowej

 0,1000Papier i tektura191201

 0,1700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146906806418151206844Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6400Odpady tworzyw sztucznych0702136502313317941280946SUPRA GROUP Rafał 

Mucha

 6,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 11,9200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3700Aluminium170402

 12,6000Żelazo i stal170405

 3,4800Papier i tektura191201
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 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K72.22.Z0051399848130336636Przedsiębiorstwo 

Informatyki ETOB-RES 

Sp. z o.o.

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514345917941090401NZOZ Przychodnia  

Rejonowa w Sieniawie

 0,2150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084300095907120102741PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTU I 

MONTAŻU URZĄDZEŃ 

ENERGETYCZNYCH 

"ENERGOSERWIS" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 18,5200Żelazo i stal170405

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026904771998132405815Gabinet weterynaryjny 

DOKTOREK lek. wet. 

Dariusz Giełbaga
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 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091800015348722223446"APTEKA S.G.MAZUR 

S.C."

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508940207951641593Gabinet Kosmetyki 

Naturalnej 

Autoryzowany Gabinet 

THALGO Katarzyna 

Wojtuń

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501016916977968180001719Stacja Paliw POD 

GÓRĄ Roman 

Kwiatkowski

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania z drewna150103

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101N85.12.Z1801621488652446476NZOZ Zdrowie Rodziny 

s.c.

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania ze szkła150107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180911271AUTO SERWIS Kamil 

Rybacki

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300788448651037497Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Marian 

Krawczyk

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.11.Z0003825108670003335Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska"

 3,0400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0340Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810181528141649706Ink-dependent Wiktor 

Strzelczyk

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011809699168181571844Kuchenne Inspiracje 

Marcelina Stanek

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807656748721097270Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lek.Med. Anna Psuja

 0,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086917817238133215608Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa 

"KRYSTOPOL"

 0,6200Zużyte opony160103

 0,7280Płyny hamulcowe160113

 0,7280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 120,5200Metale żelazne160117

 5,4070Metale nieżelazne160118

 3,1250Tworzywa sztuczne160119

 0,7440Szkło160120

 4,4930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3703426856841726690PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ELDENT" ELŻBIETA 

PERS

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030040203476841014280ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

GANCARZ JÓZEF
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161805353596881205365Biuro Rachunkowe 

"LIDER" Wioletta 

Hydzik

 0,0001Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041805988808133518591Pills of Beauty Salon 

Fryzjersko 

Kosmetyczny Klara 

Małecka

 0,2180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205830036449Przedsiebiorstwo 

Energetyki cieplnej Sp. 

z o. o.

 6,9300Opakowania z metali150104

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0015Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 134,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 136,8800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3020Tworzywa sztuczne170203
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 20,9450Żelazo i stal170405

 31,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3000Papier i tektura200101

 0,3000Szkło200102

 24,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807106737952139306Firma 

Handlowo-Usługowa 

"AUTOMOS" Krzysztof 

Mosur

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101DD20.10.A6905103998171211475Obróbka drewna Józef 

Paterak
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 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181424377415272628821McBraida Polska Sp. z 

o.o.

 49,0190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1970Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z1801464398133462815ZŁOM-BIAŁA Sp. z 

o.o.

 0,7250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1550Opakowania z papieru i tektury1501010149211435252109503GEFCO POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056514194797951339500Anna Tenus - Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa "TENUS"
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 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1400Opakowania z papieru i tektury1501016905170888132406140POLBUD Tomasz 

Szczepański

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Aluminium170402

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201038500847118720008169Zakład 

Produkcyjno-Handlowo 

Usługowy WOJ-MET 

Wojnarowski Witold

 0,5200Odpady żelaza i stali191001

 0,2500Odpady metali nieżelaznych191002

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801413308133457843Grupowa Praktyka 

Dentystyczna s.c. lek. 

dent. Renata Czurczak 

lek. dent. Artur 

Czurczak

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627418888171939596Gabinet 

Specjalistycznej 

Pielęgnacji Twarzy, 

Dłoni i Stóp

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313753898671056983Mechanika 

Samochodowa 

Wulkanizacja Jan 

Targos

 0,3000Zużyte opony160103
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902256418181010376OK-MED Katarzyna 

Cichoń

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103181029240Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Głubisz

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903047258131211167Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Forma

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806466918651585537Gabinet Kosmetyczny 

Teresa Drozd

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900339828150002128Praktyka 

Lekarsko-Stomatologic

zna lek.stom. 

Benedykt Kluz

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005247436881000798Urząd Miasta i Gminy 

w Lesku
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 0,0300Płyny hamulcowe1601131804507308171910434ZPUH "Bremsystem" 

Rafał Sanecki

 0,0320Inne niewymienione odpady160199

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214180579115 X-COMP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3700Metale żelazne1601171802765388181575345Auto-Lux Krystian 

Bochenek

 0,0530Metale nieżelazne160118

 1,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,1280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0520Aluminium170402

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915402218151323774GABINET 

OKULISTYCZNY 

ANNA 

POPIK-SZYBIST

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700914446841668099PRACOWNIA 

TECHNICZNO-DENTY

STYCZNA TOMASZ 

POHL

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026904407188132258679Lecznica dla zwierząt 

"DR SOWA" Hanna 

Sowa
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 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.51.Z1203833996792916969ARGE PALIWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0174Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166509003707952306253Gmina Medyka

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083700341626840014088ALGOR Handel, Usługi 

Chłodnicze Ryszard 

Potocki

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 063,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058312268448651248662Zakład Przemysłu 

Drzewnego w Lipie 

MIECZYSŁAW TOŚ

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Żelazo i stal170405

 0,1200Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

1003161015029767282791469PTKM Sp. z o.o.

 3,8800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,0300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 14,2100Opakowania z metali150104

 1,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 72,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0200Inne baterie i akumulatory160605

 160,1900Miedź, brąz, mosiądz170401

 199,3000Aluminium170402

 31,0300Ołów170403

 4,2900Cynk170404
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 94,0900Żelazo i stal170405

 1,0700Cyna170406

 4,2000Mieszaniny metali170407

 2,8500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5,3400Metale nieżelazne191203

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6904546378141052598NZOZ "KRAK - MED" 

Przychodznia 

Specjalistyczna

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806045638151666250NOVI-MED

 1,4890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917693378133338009Meniscus Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Sp. z o. o.

 0,0019Opakowania z metali1501041802441596861582053Piotr Hadam PIOTREX 

Motoryzacja Serwis 

Transport Sklep

 0,1060Metale nieżelazne160118

 0,0230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0610Aluminium170402

 0,8800Żelazo i stal170405

 1,6350Metale200140
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301491598651040482Studio Urody Lucyna 

Zakościelny

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514774137941184527NZOZ „CONSILIUM”

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036910883768151181127Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDICON"

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136906812098131452965DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013710169246871739102NAFTA - GAZ - 

SERWIS SPÓŁKA 

AKCYJNA W 

UPADŁOŚCI 

LIKWIDACYJNEJk
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 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7500Aparaty fotograficzne jednorazowego 

użytku zawierające baterie inne niż 

wymienione w 09 01 11

090112690030759Pracownia 

Poligraficzna "DRUK" 

Ryszard Świątoniowski

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801809875125170213016PIZZA GRANDE 

Arkadiusz Stec

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808043808171944404GKM Grzegorz Sudek

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

1113



 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3700468866861241197GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA GAJDA

 0,0230Żelazo i stal170405180406863IMPAKTSYSTEM 

GRZEGORZ CHMIEL

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130011318918133004509Zespół Szkół w 

Niechobrzu

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208691558095GÓMAR s.c. Mariusz 

Wójcik, Zbigniew 

Górzan

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 3,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010004553388670003192SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW"ZJEDNO

CZENIE"

 12,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103
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 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030050749487920001562PHU - TJP - Nzoz 

Gabinet Okulistyczno - 

Optyczny - Transport 

Sanitarny Jerzy 

Takowski

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705012806852029842Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDYK" s.c.Lucyna 

Mikkrut, Roman 

Patykiewicz

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091801500278941108478Jolanta 

Kolbuch-Wawrzoszek 

Apteka "GALIUM"; 

Apteka "SŁONECZKO" 

; Punkt Apteczny

 0,0870Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201033701203876850006759MACIEJCZYK 

TADEUSZ KUCHTA 

ADAM SPÓŁKA 

CYWILNA "PROMET"

 0,0410Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1425Aluminium170402

 1,7590Żelazo i stal170405

 4 193,1770Metale żelazne1912020925003505562304251CRONIMET PL sp. z 

o.o.

 167,7000Metale nieżelazne191203
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 0,1680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6916893488151624719Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

HIPOKRATES Spółka 

Partnerska Lekar

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011806812858161695081"RUMIERZ" ROBERT 

RUMIERZ, 

WALDEMAR 

RUMIERZ SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,9070Opakowania wielomateriałowe1501051807553228191661879Symbiofarm Sp. z o.o.

 31,1530Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z6903635678171013284AUTO-ZŁOM Handel 

Samochodami i 

Częściami Zamiennymi 

Marek Lizończyk

 0,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9200Zużyte opony160103

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0350Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0350Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 125,0200Metale żelazne160117

 6,1500Metale nieżelazne160118

 1,6200Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Szkło160120

 0,2500Inne niewymienione elementy160122

 0,2900Inne niewymienione odpady160199

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 202,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056500005547951067869Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Adam SZYBIAK

 0,0220Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500911727921003416NZOZ "Neurospec"

 1,0630Oleje i tłuszcze jadalne2001251806766928172159274CAIRO OSAMA 

MOHAMED, 

MOHAMED ZAKARIA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0630Tworzywa sztuczne1601193601370136861559918Piotr Ekiert FHU 

PIT-STOP

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303042758661173782MARTA 

PALCZAK-TRUŚ - 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI

 0,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088500230988730224609ZAKŁAD 

ZAOPATRZENIA 

OGRODNICZEGO I 

ROLNICZEGO 

"WIA-LAN" 

D.LANGER, A.WIATR 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,5720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5320Filtry olejowe160107

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904565308171370452Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elzbieta Głaz

 1,1000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305081800225075170119412NOWE TECHNIKI 

MEDYCZNE Szpital 

Specjalistyczny im. 

Świetej Rodziny Sp. z 

o.o.

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0740Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 42,7760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 38,3700Opakowania z papieru i tektury1501012002708009661989952InterPhone Service Sp. 

zo.o.

 32,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6730Opakowania z metali150104

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2790Cyna170406
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 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805671125170320700NZOZ "VIOL-DENT" V. 

Rozborska, S. 

Rozborski Sp. j.

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904426408171031939FHU "SIGMA" Gabinet 

Stomatologiczny

 27,2800Odpady kory i korka030101830101023Tartacznictwo Danuta 

Hlwacz, S.J. w 

Jastkowicach

 3 287,6600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A3703347636861290818SPECSERVICE Piotr 

Zając

 0,1710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9860Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,3740Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 3,0190Żelazo i stal170405

 0,5280Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905240428161422064MT-GUM MARIUSZ 

SARZYŃSKI

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,6200Zużyte opony160103

 0,0370Filtry olejowe160107

 0,3900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B6917706368721040732Dom Pomocy 

Społecznej w Dębicy

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800347238672088293"BOREK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803842516861296583GERIA-MED mgr 

Dorota 

Szyndlar-Biedka

 4,1690Opakowania z papieru i tektury1501010051349698130205006PHU ROJAX Paweł 

Czekański

 0,5690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9800Żelazo i stal170405

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690328341Auto Diagnostyka 

Andrzej Dworak

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033709964296841224474Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Osuchowska- Pniak

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304738888171837298NZOZ MARMED Sp.J.

 56,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z8300749648650004515CEGIELNIA POLOWA 

S.C. Wojciech i ADAM 

WOJCIECHOWSCY

 76,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208
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 1,2250Odpady tworzyw sztucznych0702131411072665252409576"FARMACOL-LOGISTY

KA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 112,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Zużyte opony160103

 0,2900Tworzywa sztuczne160119

 0,8100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Aluminium170402

 3,4440Żelazo i stal170405

 3,5100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0510Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 8,5800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056917851128181527607Firma Produkcyjno - 

Handlowa 

ART-PROGRES

 3,0300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6230Opakowania z metali150104650944999Firma Handlowa 

Tadeusz Urban

 2,0820Metale nieżelazne160118

 12,1020Miedź, brąz, mosiądz170401

 24,5030Aluminium170402

 0,0810Ołów170403

 0,3790Cynk170404

 663,0970Żelazo i stal170405
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 3,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z8301944678650011662PHU LESTA Sp.j. 

Bogdan Leszko & 

Bogusław Stawowy

 12,2000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 387,3720Metale żelazne160117

 3,5080Metale nieżelazne160118

 5,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,5350Szkło160120

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303109568671192551Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Zenona Fierczyńska

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091803377487952446875Apteka "Melisa" Mgr 

Farm Andrzej Grech i 

Wspólnicy Spółka 

Jawna

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808471888133672978GALEN lekarze J. 

Śliwa, P. Guzik Spółka 

Partnerska

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166917789808132853554Agencja Reklamy 

Activ-Media Rafał 

Czmok

 0,0340Żelazo i stal170405
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6903992758131486355MEDICOM s.c. 

Zbigniew Parkot, Artur 

Dorski

 25,4900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706043701700666850006216J.Zieliński, S.Zieliński 

Spółka Jawna

 2,5500Zużyte opony1601031801770265531284197Zakład Wulkanizacyjny 

Stanisława Wieczorek

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904891858181255965NZOZ PILMEDIC

 2 913,9660Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.11.Z3700162996840009302NOWY STYL  Sp. z 

o.o.

 259,0670Inne niewymienione odpady030199

 4,0000Wody popłuczne i ługi macierzyste070201

 46,8270Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3900Inne niewymienione odpady070299

 5,5800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,4800Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 9,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 37,7600Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116
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 3,1400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 10,8950Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,6200Inne niewymienione odpady080199

 21,4720Odpady proszków powlekających080201

Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,7280Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 92,2120Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 66,6630Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 41,7930Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 70,2400Kwasy trawiące110105

 160,5800Alkalia trawiące110107

 921,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4860Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 21,7230Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 10,5700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 65,4400  28.80Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115
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 1,0000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 28,9580Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 13,1960Inne niewymienione odpady120199

 5,1450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 423,7170Opakowania z papieru i tektury150101

 87,4580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 363,5000Opakowania z drewna150103

 2,3250Opakowania wielomateriałowe150105

 264,9900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 9,2872Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,7260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5320Zużyte opony160103

 0,1380Filtry olejowe160107

 1,2520Szkło160120
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 2,1990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4600Inne baterie i akumulatory160605

 0,5110Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 16,8960Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 48,4200Drewno170201

 1,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 24,2700Żelazo i stal170405

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 4,2000Zawartość piaskowników190802

 131,8000  63.30Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 27,8430Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808783326871721674Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Lek. 

Dent. Joanna 

Sieniawska Domoń

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088313683728171243481Elektromechanika 

Pojazdowa Rafał 

Wyparło

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1100Inne niewymienione elementy160122

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303070618671155573Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Stepniowski

 26,7260Odpady tworzyw sztucznych0702131806250518172154093CONTENUR POLSKA 

Sp. z o.. o.

 5,5000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 37,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 8,0160Opakowania z papieru i tektury150101
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 3,3090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,2600Opakowania z drewna150103

 0,3250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 71,6830Odpadowa tkanka zwierzęca0202026906378988721935653Zakład 

Handlowo-Produkcyjno-

Przetwórczy 

Aleksandra Leja i 

Wspólnicy Sp.j

 8,3800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105691274535"J.K. MEBLE" Jacek 

Kuraś

 0,9800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 3,5380Tworzywa sztuczne1702030051314978130333425FEBA Sp. z o.o.

 1,1900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704096406841638081SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BARBARA 

RZEŹNIKIEWICZ

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302066913514198132243749Adam Leś 

Elektromechanika 

samochodowa

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 5,9500Zużyte opony1601031807521928732934278 Aleksandra Bajorek 

F.H.U. EUROGUM

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501425447951015559Izolda Kołakowska 

Prywatny Gabinet 

Alergologiczny i 

Chorób Dzieci

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312169758651554086Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Alina 

Baran - Dąbal

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056903778078161237616AUTO-SERVICE 

KRZYSZTOF 

ZYGMUNT
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 0,0910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,1150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0530Inne niewymienione elementy160122

 0,8390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6200Skratki1908011809654627941819351"Zakład Gospodarki 

Komunalnej" Sp.  z o. 

o.

 95,1800  17.13Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053610752486842640275PERFEKT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0380Metale nieżelazne160118

 0,0930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Aluminium170402

 0,1200Żelazo i stal170405
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904453198131477296Gabinet Pediatryczny 

Artur Mazur

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102DE22.22.Z6900396318130013548ABAKO S.C. Bogdan 

Kowalik i Zbigniew 

Trelski

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8400Metale żelazne1601178313796318721833504"Auto-Mar" Marek 

Dubiel

 0,5600Tworzywa sztuczne160119

 1,5300Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906798918151283431GABINET 

PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

LEK.MED. MARIA 

TROJNAR

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103360514332SMILE & MORE" 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806792206861435731Marcin Śmigiel 

Mechanika Pojazdów 

Samochodowych

 1,2500Zużyte opony160103

 0,4070Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808271398722406075C-DENT 

STOMATOLOGIA S.C. 

KATARZYNA 

MIGACZ-CIEPIELA, 

WITOLD CIEPIELA

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501016906521368181474236Firma Produkcji Usług i 

Handlu "BUD-ROL-MIT" 

Sp. z o. o.

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania ze szkła150107

 0,0150Papier i tektura200101

 0,0700Szkło200102

 109,4050Odpady tworzyw sztucznych070213650218342"REM II" Sp. z o. o.

 0,0920Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,2030Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3880Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 2,6990Szkło170202

 0,2420Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 2,6840Aluminium170402

 7,0290Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802728718111648984GRZEGORZ LASOTA 

"NEWMED" 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028500684978721008390PPUH 

"VET-I-MAR"Sklep z 

art. Dla Zwierząt 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500615387951056469Andrzej Wolanin 

Gabinet Lekarski lek. 

med. Andrzej Wolanin 

Specjalista Ginekologii 

i Położnictwa Chirurg

 0,0920Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010118435205261060765LAFARGE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6000Wody popłuczne i ługi macierzyste0706016906724178181433102AUTOSZLIFY 

Waldemar Cesarz

 0,1500Popioły lotne z węgla100102
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 0,1000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Aluminium170402

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,1210Opakowania z papieru i tektury1501016903275606840017566Rubicon Dariusz Hanus

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303038738621023734Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Sławomir 

Sadkowski

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504436018721308784PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700728086841030617GABINETY 

STOMATOLOGICZNE 

WOJCIECH 

ZACHARJASZ

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053605472485170126197MAK-SERWIS 

AGNIESZKA 

MAKUSAK

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,7000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 2,5000Metale żelazne160117

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 140,0000Inne niewymienione odpady030399DH25.23.Z0105803201180018047ONDULINE Polska Sp. 

z o.o.

 36,8200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 8,6360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,5900Opakowania z metali150104

 14,5000Metale żelazne160117

 23,9500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 450,0440Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710003726871729730Gabinet Dentystyczny 

"AGAWIT" s.c.
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 94,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101690524993Firma 

Projektowo-Usługowa 

WALDREX s.c. D. 

Knap, W. Babula

 1,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 8,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 12,3500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Żelazo i stal170405

 3,0000Mieszaniny metali170407

 0,4160Oleje i tłuszcze jadalne2001251810590628181717762Ines Sp. z o. o.

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902750538130016245Gabinet Lekarski 

Tomasz Szajner

 40,0000Opakowania z papieru i tektury1501011802478097952418070EKO-WTÓR Spółka 

Cywilna

 8,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,7870Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051802075728652331000SPRZEDAŻ 

HURTOWA DREWNA - 

DARIUSZ BABICZ
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903991288671421483Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Wieczorek

 0,0001Opakowania z papieru i tektury1501011805216765170312474NZOZ BLUEMED s.c.

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Opakowania ze szkła150107

 0,0001Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502374407951718835Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Tomasz Witalis

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711801736841232404INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

IRENA MUNIA
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 0,0500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104360298785MGW-PRACOWNIA 

GLAMOUR MARIUSZ 

GMYREK

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,5560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026500265887920006507Zakład 

Remontowo-Budowlany 

Wacław Socha

 0,0720Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800875998141483878Gil Janusz 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe GIZMO

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania z drewna150103

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800037058181178271Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Marzenia Daniel

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704428376861451405Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej
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 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501016900091628130336234BESTA 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Sp. z o.o.

 1,6750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 70,3570Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3100Tworzywa sztuczne170203

 6,0740Żelazo i stal170405

 0,0300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6500Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 67,8100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1804010095992591187Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna lek. 

dent. Krystyna 

Rolnicka-Tyniec

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811655688672239616FEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039512124809181897374Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena 

Pieczykolan

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026509720857952178536Usługi Weterynaryjne 

Anna i Roman 

Drzymała S.C.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312235738651456047USŁUGI 

PIELĘGNIARSKIE 

DRAGAN MARIA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311982438171852346Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Czermin s.c. Justyna 

Kopeć-Herba, Zyta 

Gawryś-Stryszak

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501013652768778151578793Marek Sroczyk 

Pizzeria u Mareckiego

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0035Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005065217950201679Bank Spółdzielczy w 

Dynowie

 0,1240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802158808132893128Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

MED-DENT lek. med. 

Piotr Jakubowicz

 16,0100Opakowania z papieru i tektury1501010924255935562250733POLOMARKET-DETAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7950Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

0901070003086206842120222Wojewódzki Szpital 

Podkarpacki im. Jana 

Pawła II w Krośnie

 22,7420Opakowania z papieru i tektury150101

Opakowania z drewna150103

Opakowania wielomateriałowe150105

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Metale żelazne160117

Aluminium170402

 9,2500Żelazo i stal170405

 0,4030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 161,5900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 10,2100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,6700Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 422,1200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088304578958651028216AUTO-NAPRAWA 

DARIUSZ KUSIŃSKI

 0,9000Metale żelazne160117

 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700884366841444916INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ZIELIŃSKI ANDRZEJ

 27,0000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

1011141800461986842399141HUTA SZKŁA "ZORZA" 

JACEK GINALSKI 

PRZEMYSŁAW 

KĘDZIOR SPÓŁKA 

CYWILNA

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1000Żelazo i stal170405
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6917632118722186107Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Czarnej

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804856738641628512GABINET 

KOSMETYCZNY 

"MIRA" ANNA MAJ

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810162598652335742Piotr Olko "LAPIO"

 14,6030Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.B0056902808720000535Zakład Metalowo - 

Instalacyjny Leszek 

Potyrała

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026901328108151010696Sklep Arkadia Andrzej 

Frączek

 0,7500Papier i tektura191201

 5,7900Papier i tektura2001011803938825170276608BESTRADE Sp. zo.o.

 0,0348Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,7800Tworzywa sztuczne200139

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163704011696861413273PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "KRUSZ-BET" 

Spółka z o.o.

 29,6300Żelazo i stal170405

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091800585578191238997PUNKT APTECZNY 

WACŁAW HNATÓW
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701704226871056550Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Błażowska

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011809912068722215783E-VET Gabinet 

Weterynaryjny Ewa 

Trojan-Kaczmarek

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,3680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806259806842306659SUCH BARTŁOMIEJ 

Warsztat 

samochodowy-naprawa 

ci±gników rolniczych

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0370Zużyte opony160103
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 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,4180Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,1570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Aluminium170402

 0,8130Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700467396861005781Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Dorota 

Adamowicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021800319086871742067Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet.Marcin Drwięga

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901495498131414829Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Englert-Waśko

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801069908671987486Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka 

Golec-Sarmak
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 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086906548628132883035FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA BAZAN 

ŁUKASZ

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206801802245538133497363Firma Gastronomiczna 

GASPACHO s.c. Zofia 

Haloń, Krzysztof Szal

 1 451,2700  322.23Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.12.Z1800491105170133731RES-DROB Sp. z o.o. 

Rzeszów

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8970Żelazo i stal170405

 0,3000Inne niewymienione odpady190599

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500591807921129620NZOZ MEDMAR 

Poradnia Lekarska 

POZ
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802399806842516517"GINMED" JOLANTA 

PŁUTNIAK i MARZENA 

OSKARBSKA-BAZIA 

SPÓŁKA CYWILNA

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8504576038721398758Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Bukowy

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083704376646851094501Adam Majka Zakład 

Mechaniki Pojazdowej

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4930Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317N85.11.Z0003146847952066984Wojewódzki Szpital w 

Przemyślu

 1,9800Zużyte opony160103

 0,1330Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0730Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,2550Żelazo i stal170405

 1,7450Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 75,7790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4640Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,8480Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,8600Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806144788672150655STUDIO URODY 

"LEJDIS" IWONA 

SANECKA

 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304519068671928957CENTRUM 

MEDYCZNE PULS 

Grupowa Praktyka 

Lekarska s.c.
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 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311052308141190076Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska Ewa 

Stępień

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905151038171370400Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Zbigniew Łącz

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160212438648951970943LEJDIS Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211807575978651682281RM - TURBO Sławomir 

Mierzwa

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Benzyna130702

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte opony160103

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0150Tworzywa sztuczne160119
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811162518151798448Gabinet Fizjoterapii 

ACTIVMED S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800060818671446141LILIANA 

LECH-CENTRUM 

ODNOWY 

ZDROWIA-CORAL 

CLUB INT-RBC

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500344417951460839KRUSZBUD Czesław 

Segiet

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DI26.61.Z6915762205170004790CJ BLOK Sp. z o.o. 

Fabryka Elementów 

Budowlanych

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Żelazo i stal170405

 30,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A6915763258721892547Firma 

Usługowo-Handlowa 

SMAR Ryszard 

Kędzielawa
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6250Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130009802058670003269Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców " Społem"

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101808486387952164362Marzena Sitko Zakład 

Fryzjerski PERFEKT

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Opakowania z papieru i tektury1501016502414827951080640FUH NETSERVIS 

Jolanta Hanus

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302066900390398150004771PHU Wojciech Dubiel

 0,5150Baterie i akumulatory ołowiowe1606011801397416871733938SIGMA DANIEL LENIO
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103060388233Dermatologia & 

Medycyna Estetyczna 

dr n. med. Dalia 

Chrzanowska

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802055215170204477„Daytona” s.c. Auto 

Centrum Łukasz Mika, 

Krzysztof Szmist

 1,5250Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811061238141364197Świątek Beata Mobilny 

Salon Urody 

"Lawendowy czar"

 1,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B8313794188652391893REMET Sp. z o.o. 

Zakład 

Produkcyjno-Remonto

wy

 106,8700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,0300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,6600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,6600Odpady spawalnicze120113

 1,0000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 3,6300Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,4100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 9,5100Opakowania z drewna150103

 5,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Zużyte opony160103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800720958171367823Centrum Protetyczne 

Anna Kijowska

 0,0330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.33.A6904993738171649562MG SERVICE 

Mirosław Gwizdak

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0460Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,9380Opakowania z papieru i tektury1501016915356228133193806CENTRUM 

OGRODNICZE 

"ZIELONY KLOMB" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 1,9750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806321926842391458Salon Kosmetyczny 

"ANABEL" Anna 

Musiał

 33,3200Opakowania z papieru i tektury150101F45.41.Z0010136487920003940Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców SPOŁEM

 2,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1370Aluminium170402

 1,7170Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6902982618131465896Prywatny Gabinet 

Pediatryczny Grzegorz 

Stasiuk

 0,1810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056501324687951010639F.H.U. "MERCEDES" 

Iwona Praszkiewicz

 0,0270Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 8,9870Metale żelazne160117

 0,6300Metale nieżelazne160118

 0,7840Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Szkło160120

 0,0140Inne niewymienione elementy160122

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1580Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 4,1710Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0890Inne baterie i akumulatory160605

 0,6000Żelazo i stal170405

 23,8850Metale żelazne191202
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 2,1030Metale nieżelazne191203

 4,5230Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,5000Szkło191205

 0,3000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201823501335146761029486Gospodarstwo Rolne 

"GÓRAL"

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101G50.10.B6900396908130067857KRÓL & KNAPIK Sp z 

o.o.

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0716Aluminium170402

 0,4700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802992788671685443PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"VICTOM" SOLARSKI 

ARKADIUSZ

 0,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4080Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0450Płyny hamulcowe160113

 0,0800Metale żelazne160117

 0,0130Tworzywa sztuczne160119
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 0,6740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2800Opakowania z papieru i tektury1501013600825077822576221"Britom" Sp. z o.o.

 0,0830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103702121556861068801Janusz Leszczyk 

AUTOWIR

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1080Metale żelazne160117

 0,0720Tworzywa sztuczne160119

 0,7800Zużyte opony1601031803742298721614676Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Auto-Gum"

 0,4550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053704372856871267821WITOLD SZPIECH 

AUTO-W IT

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,3700Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005076218650012762NADSAŃSKI BANK 

SPÓŁDZIELCZY

 0,7600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych1501021802214608191608508Marbet M.Łuszcz, M. 

Łuszcz s.c.

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2000  0.55Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803763177952255455Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny - Lek. 

Dent. Michał 

Czekanowski

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505066268720001693NZOZ Straszęcin

 1,5620Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036915368708133196271RECONAL Sp. z o. o.

 1,5700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,5700Tworzywa sztuczne170203

 7,7970Aluminium170402

 2,9550Żelazo i stal170405

 0,2600Skratki1908013711662106861559019Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Nozdrzcu

 5,1500  2.63Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026508860617941254222Andrzej Skawina 

Mechanika Pojazdowa

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1560Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904488108131881962Salon Kosmetyczny 

ISMENA Agnieszka 

Błoniarz

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091801958348191605852"SANI" S.C. 

BERNARDA 

KUTOWICZ, MARIUSZ 

KUTOWICZ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804824568722075879Paweł Krawczyk 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0680Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DE22.22.Z6900446328130201534Czamara Sp. z o.o.

 2,0000Papier i tektura200101
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502115417931077333PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

MARIUSZ LESICZKA

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186515031007931500547"PROFIT-PLUS" 

ANDRZEJ ŁUKÓW 

BOGUSŁAWA 

KOLBUSZEWSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2750Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036502088007951444177Produkcja-Usługi-Hand

el Mariusz Guttmayer

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131800950506891168602Jan Mikołajczak Punkt 

Apteczny 

"REMEDIUM"

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001038307034208671316088Firma Handlowo 

Usługowa DANMAX 

Dorota Nienajadły

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Zużyte opony160103

 0,6500Metale żelazne160117

 0,0090Metale nieżelazne160118
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 0,1670Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500442967951051087Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny "Justyna" 

Małgorzata Włoch

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098304560458651516252Apteka Prywatna Mgr 

farm. Małgorzata 

Sajecka

 1,3600Opakowania z papieru i tektury1501011803637638181673208Rega YACHT Babicz & 

Królikowski

 1,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,2600Opakowania wielomateriałowe150105

 8,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 96,9200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803463976020083908CHAIRS EXPORT 

RZEKIEĆ SEBASTIAN

 1,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810158865170050910Serwis Samochodowy 

Solid - Car Natalia 

Stażewska

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Papier i tektura191201

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106904698708191009558"SZEW - BET" - 

Szewczyk Wiesław

 0,2500Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514189427951063297Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Katarzyna 

Owsianko

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053703729016870005562Sanockie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z 

o.o.

 3,9000Gruz ceglany170102

 0,1300Oleje i tłuszcze jadalne2001255921418007691949726ELBEST Sp. z O.O 

odział Iwonicz Zdrój
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 71,0000  14.34Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704485966881108722NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"SO-MED"

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6900319028131250090Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Jasiński 

Władysław

 10,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.71.Z0160357761132157791DEZAL PLUS Sp. z o.o

 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1600Aluminium170402

 10,1700Opakowania z papieru i tektury1501011808587435170359501UNIMET Sp. z.o.o

 2,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7600Żelazo i stal170405
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 0,0020Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z3704620018191477271Korporacja VIP sp. z 

o.o.

 0,0010Szkło170202

 0,0010Aluminium170402

 0,0010Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301479188671158666Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Galek

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904835968131132947NZOZ UROLOGICA 

Poradnia Urologiczna

 150,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058312602788171921981"DREWMIX" 

Małgorzata Koźlik

 0,0009Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161808025537941818819Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Łopuszce Wielkiej

 0,7000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061808771148151596584Wojciech Rydel Auto 

Serwis

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502277957951416229Agata Bielecka Salon 

Kosmetyczny "STUDIO 

FASHION"

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903479478131233625Prywatny Gabinet 

Lekarski dr med. Kluz 

Zbigniew specjalista 

chorób wewnętrznych

 1,6500Opakowania z papieru i tektury150101650089608Firma " MAK-BUD" 

s.c. Jerzy Kostuś i Jan 

Malinowski

 0,4950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1250Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 205,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051807834367941136095FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

TADEUSZ 

POKRYWKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509658147921842938Studio Urody 

"Metamorfoza"

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803525068133569720Akademia Dermatologii 

Estetycznej s.c.
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Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802059466842065150Indywidualna Praktyka 

Lekarska Agata 

Argosińska

 0,8500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800324868141122815 Chodorowski Marek 

"MARGO" 

Handel-Usługi-Produkcj

a Mebli

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032908064009590244698Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna  

Małgorzta 

Jachimowska

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216001257557Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Rzeszowie

 73,0800Żelazo i stal170405

 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146907070968131251675FHU APIS Sławomir 

Guzek

 5,4800Odpady tworzyw sztucznych0702131802346008672146955IZOLBEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 37,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0710Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1169



 0,2850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056900149098131635559Mechanika Pojazdowa 

Janusz Głuszczyk

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1240Filtry olejowe160107

 0,0170Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090051471108141000905APTEKA LEKÓW 

GOTOWYCH mgr 

Anna Osiniak

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2910404428641044219NZOZ "ES-COR" 

Poradnia Medycyny 

Rodzinnej

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501016915433208133276426NZOZ "PALOMED"

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,5200Opakowania z papieru i tektury1501016509419207921829398Firma Handlowa 

"KORONA" Janina i 

Mieczysław Słoma sp. 

jawna

 0,9350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 11,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051811329076871237412OL - TRAK TARTAK 

USŁUGOWO 

HANDLOWY 

WIESŁAW OLEJARZ

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903825248141054717Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Barbara 

Rudnicka

 3,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011128500925448720013673FPUH "LESTOL" 

Zdzisław Leśniowski

 8,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8390Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800706538651242240Gabinet Pielęgniarek i 

Położnej

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026501097427941006369"PIGO" TRANSPORT 

Grzegorz Piróg

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5500Zużyte opony160103

 0,2580Filtry olejowe160107
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803932448722339775NZOZ "PIEL -MED" 

s.c.

 64,8900Żużle odlewnicze1009031801799188652451454METAL-ODLEW SP. Z 

O.O.

 517,1300Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 37,1800Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 1,2850Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6500Tworzywa sztuczne170203

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100301305415371007200RENTRANS EAST Sp. 

z o. o.

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0040Inne niewymienione odpady160199
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161803594608133562480TRASAL Sp. z o.o.

 3,6400Metale żelazne1912023602135248141685004GREEN KOLTEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 198,4410Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318180227570 ST1 Cisek Grzegorz

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370072234Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Antoni Marszałek

 0,0470Odpady tworzyw sztucznych0702131802959848151747451POTOK S.C. Jan 

Kopeć, Paweł Buk

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700710166841751311SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HALINA 

NOWAK

 0,0198Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z4928106117381346703APTEKA PRYWATNA 

JOANNA 

KIEŁTOŃ-HUSSEIN

 4,0000Opakowania z papieru i tektury1501013710364308191146640FUH WOJAN II 

Wiesława Wójtowicz

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6000Skratki1908016509591797921881594Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy 

Wiązownica

 38,9800Zawartość piaskowników190802

 57,1700Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B006228810 000598651950209Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej 

Dom Generalny
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 183,0000  18.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 29,7400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704784106891069857Praktyka Lekarska 

Urszula Kuciel - Dębek

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016916722998721001413MONT-STAL PIOTR 

ŻEGLEŃ

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,7500Żelazo i stal170405

 1,4600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308370197119F.P.H.U. 

"ORO-KARTON" 

KRYSTYNA 

WYDERKA

 28,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802220925170210130NZOZ DENTAL -RES 

Monika Kuśnierz 

Spółka Jawna
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 0,1150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806334296842175097 "KOMFORTECH" 

MIROSŁAW ZAJˇC

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2090Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3370Metale żelazne160117

 0,0330Metale nieżelazne160118

 0,0210Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Szkło160120

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501011805833418652535139PD Dariusz Dziewa 

Przemysław  Dziewa 

S.C.

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902976698151059840Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,4400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010003141938131501971Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w 

Rzeszowie

 0,4400Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4670Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 68,4420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033627652167952534356DENTAL HARMONY 

S.C. Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Dominika Mucha, 

Przemysław Mucha

 0,4800Skratki1908016509004187952306313Urząd Gminy w 

Krasiczynie

 574,0000  17.34Inne niewymienione odpady190899
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028301413768651076847lek. wet. Kazimierz Żak 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800443777931493698JOANNA 

GARUS-MARGRAF 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"PRODENTAL"

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903118728131031778NZOZ "BER-DENT"

 17,5400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101F45.23.A3563085706792693162Przedsiębiorstwo 

Napraw i Utrzymania 

Infrastruktury Kolejowej 

w Krakowie Sp. z o.o

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2460Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117
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 0,5000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917871058141018851NZOZ Centrum 

Stomatologii

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z0040154356850005004ROLNICZO-HANDLOW

A SPÓŁDZIELNIA W 

JAŚLE

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805304008172131100ZDROWA KOBIETA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303299218651034180Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Bylicka

 1 734,2730Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052601621496551918300"ŚRODOWISKO I 

INNOWACJE" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039503333588161102603PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZAWILSKA 

MAŁGORZATA
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093657631237952539170CORDIFARM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 245,1600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.40.Z8504141958721059513Usługi Stolarskie, 

Wyrób, Sprzedaż 

Trumien Tomasz 

Kowalczyk

 0,3100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016917432148133305174Przedsiębiorstwo 

Produkcji Materiałów 

Drogowych Sp. z o.o.

 0,0900Odpady spawalnicze120113

 1,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 6,0000Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1510Opakowania z papieru i tektury150101690306747"VIA" - KATOLICKIE 

RADIO RZESZÓW
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 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0075Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,1700Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803080120476995220103609POLSKA PRESS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0100Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 13,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2350Tworzywa sztuczne170203

 43,3200Aluminium170402

 190,3000Papier i tektura191201

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113710167526861434097Piotr Preisner AUTO 

SERVICE

 0,6000Skratki190801370504892Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

w Lutowiskach

 11,6000  2.85Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.03.Z6500387307950009315Przemyska 

Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o.

 0,2100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7100Zużyte opony160103

 0,1030Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1490  0.02Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 2,0700Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0260Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111802968548722313215LABOfarb Sp. zo.o.

 11,3000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043652561366871804874LAB Joanna Łuczka

 718,5500Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z8502931368720014371FPH "KANWIL" Sp. z 

o.o.

 40,5000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,5700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 20,0400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091805898756842600732DUKLA-MED" 

SPÓŁKA Z O. O.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304072948671881084Wojewódzki Ośrodek 

Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i 

Współuzależnienia

 2,2000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601005709559PIEKARNIA ALFREDA 

DROPIŃSKA I SKA

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Żelazo i stal170405
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 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146904316658132184490Podkarpacka Izba 

Rolnicza

 0,8250Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.F6904407308141204246Sklep Rolno - 

Przemysłowy "Rolnik" 

Dariusz Ozimek

 0,3980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 347,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z0057108358720003396"Geyer & Hosaja" Sp. 

z o.o.

 83,1000Inne niewymienione odpady070299

 95,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 20,0750Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 21,5250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 87,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 84,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 109,1000Opakowania z drewna150103

 9,6260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,5330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 25,7000Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021806192408652317454Gabinet Weterynaryjny 

NUKA Katarzyna 

Dziura

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083703431536871270786MECHANIKA JAN 

OCHĘDUSZKO

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 006,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A1801865398181644388Przedsiębiorstwo 

DREWEKO Sp. z o .o

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690239590ESSA Jerzy Długosz, 

Krzysztof Cisek S.J

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 1,9450Odpady tworzyw sztucznych070213DM35.42.Z1800407128722235254Arkus & Romet Group 

Sp. z o.o.

 9,3650Odpady proszków powlekających080201

 6,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,1220Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 154,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 23,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3610Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Aluminium170402

 10,8470Żelazo i stal170405

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514333507952217963Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"GINEKOLOGIA" O. 

Pawęzka, I. Cabak, M. 

Maciurzyńska S.C.

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902917968181040302Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny S.C. 

Lek.Stom. Beata 

Sibistowicz,Lek.Stom. 

Anna 

Grzesiak-Niedzielska

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090056652998670001655APTEKA MGR 

JADWIGA SZULA
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 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807637585170356141MOLTER ZAKŁAD 

USŁUG 

TRANSPORTOWO 

SPRZĘTOWYCH W 

RUDNEJ MAŁEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZALNOŚCI

Ą

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303444938651059694GABINET 

KOSMETYCZNO-POD

OLOGICZNY Anna 

Starek

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800006127952338916Miejski Ośrodek 

Zapobiegania 

Uzależnieniom

 5,7550Odpady tworzyw sztucznych070213180999975OKNA ROMA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1440Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057707339538411003837Wienerberger Ceramika 

Budowlana Sp. z o.o.
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 457,6000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1500Metale żelazne160117

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018303402598651221692PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE H.D.M. 

ALEKSANDER 

MIESZCZEK

 0,0200Odpady spawalnicze120113

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103603774218652479636ABLAK - Usługi 

Blacharsko - 

Lakiernicze Piotr 

Pańczyniak

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701769276871442112Wojciech Małek 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0120Miedź, brąz, mosiądz1704011801455698721189658Mechanika Pojazdowa 

Mariusz Cisoń

 0,0050Aluminium170402

 13,7700Żelazo i stal170405
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 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005387748161119673URZĄD GMINY 

GRODZISKO DOLNE

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302446338651115783Zakład 

Fryzjerski-Męski Agata 

Małkowicz

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.50.Z6514212007952066139Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Grod-Pol

 0,1940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917950918133373081Ortopeda lekarze 

Sławomir Snela, 

Ryszard Bielak, 

Bogusław Rydzak, 

Spółka Partnerska

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807117216851237113Artur Kędrek Auto 

Serwis

 0,1700Zużyte opony160103

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0290Aluminium170402

 1,2500Żelazo i stal170405

 0,0360Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093703945126841263474FIRMA 

SZKOLENIOWO-USŁU

GOWA "EKOLOG" 

APTEKA 

"PIASTOWSKA" 

HALINA WOJNAR
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703424266871056685Izabela Kaczmarska - 

Zielnica specjalista 

ginekolog - położnik

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905840098141283731Prywatny Gabinet 

Lekarski Witold 

Karpiak Ginekolog – 

położnik

 0,2510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514340137952220037NZOZ "DANMED" S. 

C.

 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803219606020048622CENTRUM 

STOMATOLOGICZNO-

REHABILITACYJNE 

FIZJODENT Anna 

JANIEC

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych1501026917630338151010377Zakłąd Stolarski 

Andrzej Szłapa

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704467006841854241PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

INTERNATIONAL 

BUSINESS OF 

PODKARPACIE 

POLSKA ARTUR 

WOJNAR
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 6,6500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z1804094718172108041Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa DREWMIR 

s.c. Cyran Ryszard, 

Cyran Michał

 0,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213180553357 "WERA KOLOR" 

Janusz R±czy

 0,1900Opakowania z papieru i tektury1501011804353567941677425Maksio Adam Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Auto Gaz max"

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803110396842275893Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

WILK MAŁGORZATA

 0,2830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806188617952509068J G GONZALEZ Sp. z 

o. o.

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905796308151526690Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MADENT"
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 0,0700Inne niewymienione odpady0801991801865456842487253"GLOB CARS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,8800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,7890Zużyte opony160103

 1,0440Tworzywa sztuczne160119

 0,4200Szkło160120

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904470638171406374Gabinet Lekarski  

Specjalistów Pediatrii i 

Ginekologii A.F. Gałka 

s.c.

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905853808151154952Praktyka 

Stomatologiczna Iwona 

Inglot

 3,2000Opakowania z papieru i tektury1501011800212878131928528DRUK TECH 

Waldemar Kawalec

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,1800Zużyte opony1601033702404766841003796USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

AUTO-NAPRAWA 

URBAN ZBIGNIEW

 0,6100Żelazo i stal170405
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 0,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058304582008652142339Autosan Sp. z o.o.

 0,5000Inne niewymienione odpady070299

 4,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,7400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 44,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 3,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,3000Opakowania z drewna150103

 2,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,1000Żelazo i stal170405

 0,0160Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190117

1193



 0,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.11.Z0010240958170005259"SPOŁEM" 

Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 7,7190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081200780298681807103INTER TYRES Sp. z 

o.o.

 4,1000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5000Żelazo i stal170405

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016903332478191001479Zakład Ceramiki 

Budowlanej Cegielnia 

Glinik Dolny s.c. S. 

Mikuszewski

 8,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 9,9000Metale żelazne160117

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313527448171925631NZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczy im. św. 

Ojca Pio E. Tomczyk, 

E. Krówka s.c.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810251178141684200"ED-KOM" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091203226018731504558Apteka "Arkadia" 

Jadwiga 

Morawicka-Ziajor

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181802867908141635182ADMIL Sp. z o. o.

 9,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 28,3500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,4060Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0840Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1460Opakowania z drewna150103

 0,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053710165976852062940FHU "AUTO 

CENTRUM" Łukasz 

Podkulski

 14,7000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 181,9770Metale żelazne160117

 5,0740Metale nieżelazne160118

 18,7500Tworzywa sztuczne160119

 1,8840Szkło160120

 0,6010Inne niewymienione elementy160122

 1,5030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501011802097438172038820V- ZIS KUSEK SP. 

JAWNA

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,0100Zużyte opony1601031806603896841875763 FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA ELDAR Aneta 

Rozmus-Rybak

 0,1800Aluminium170402831203777Stolarka Aluminiowa i 

PCV Jakub Kamiński

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301208658651479887MACIEJ WROŃSKI 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0130Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041803585268181170714AUTO MIG Grzegorz 

Kordek

 0,0120Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Metale żelazne160117

 0,0400Tworzywa sztuczne160119
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021801794406612091830PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

LEK.WET. DOMINIK 

SAŁATA

 5,6000Opakowania z papieru i tektury1501011801872088722281366Firma Handlowo - 

Usługowa "DELTA" 

Tadeusz Musza i 

Wspólnicy Sp. j.

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168313153128171916402AG Serwis Sp. z o. o.

 0,1400Odzież200110

 0,0290  0.01Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610016509017607951177339Fotostudio Fabryka 

Zdjęć Cyfrowych Jacek 

Choma

 0,0100Papier i tektura191201

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808871828651281091ELEKTRO - AUTO 

SERWIS Roman 

Jagiełło

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107
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 0,0450Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0030Metale żelazne160117

 0,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031012785797322033291Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Marta 

Markowska

 67,6000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507G51.57.Z0172643265272346985STENA RECYCLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 145,1600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0620Aluminium170402

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136900397728130138698Salon Piekności 

NEFRETETE Beata 

Urban

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081807677858722040639Mechanika Pojazdowa 

Zofia Raś

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,3400Metale żelazne160117

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801302508721940559Prywatny Gabinet 

Dentystyczny 

Lek.Stom.Dominika 

Drapella-Gąsior

 91,6900Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104690265959* "BISPOL" Sp. z o. o.

 18,0000Inne niewymienione odpady120199

 6,8200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 276,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 171,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 113,0000Opakowania ze szkła150107

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1300Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali zawierające chlorowce (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

1201066500408107941000527"MASZ-DREW" Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa Bogumił 

Norek, Władysław 

Małoń, Andzrej 

Wachowicz Spółka 

Jawna

 0,0040Opakowania z metali150104

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005073487940003009Bank Spóldzielczy w 

Przeworsku

 0,0765Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4230Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021800625606842410902MedLifeCover sp. z o.o.

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2670Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809608499251205342"WAMOT" Leszek 

Walas

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0580Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802016312439037841980288Przychodnia 

Weterynaryjna 

Centrum 

Weterynaryjne 

Res-Wet

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 2,8000Odpady tworzyw sztucznych0702133608046278652486984PRODUCENT OKIEN 

PCV I ALU - PATRYK 

PANKOWSKI

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005332398721199898URZĄD MIEJSKI W 

BRZOSTKU

 0,3947Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141802451306871740737KRZYSZTOF 

BŁAŻOWSKI G L O B 

A L O MAX

 5,1420Odpady kory i korka0301018304629278652147265ZAKŁAD DRZEWNY 

"OL-DREW" ŁUKASZ 

OLSZOWY

 5,9400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 93,5500Odpadowa tkanka zwierzęca020202690207844Zakład Masarski 

Stanisław Kluz
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 4,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.51.Z3514923916751190702ORLEN OIL Sp.z o. o.

 0,5600Inne niewymienione odpady130899

 28,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 66,2000Opakowania z metali150104

 23,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,9000Żelazo i stal170405

 4,7740Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A3703798086841134972Stanisław Głowacki 

"AUTO - KRAM"

 0,0690Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0370Benzyna130702

 15,0460Zużyte opony160103

 0,4800Filtry olejowe160107

 0,2910Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,8520Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,1600Zbiorniki na gaz skroplony160116

 941,6650Metale żelazne160117

 21,7790Metale nieżelazne160118
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 32,2400Tworzywa sztuczne160119

 13,5700Szkło160120

 13,5700Inne niewymienione elementy160122

 28,7700Inne niewymienione odpady160199

 9,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9450Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 4,8000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104130051502538140000406Zakład Obróbki 

Kamienie Budowlanego 

Kazimierz Rogala 

ZPCH

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906693848133005093Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

PRIMADENT S.C.

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096915329318133190096Firma "AJP" A. 

Piekarz, K. Piekarz / 

apteka pod aniołem

 26,1810Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1303075105041907390102722ELTEL NETWORKS 

ENERGETYKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,5730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0780Opakowania z metali150104
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 0,2930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6930Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 7,9610Metale żelazne160117

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 16,8000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,0400Tworzywa sztuczne170203

 7,7370Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,1710Aluminium170402

 14,7830Żelazo i stal170405

 0,0440Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3590  0.36Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 316,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,1800Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3563810879451774369Gabinet 

Stomatologiczny Marta 

Szczepanik

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690192485Prywatny Gabinet 

Okulistyczny 

Krzemień-Królikowska 

Lucyna NZOZ 

Specjalistyczna 

Poradnia Okulistyczna

 0,4070Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN36.50.Z3703961906842043941MODEL - MAKING 

U.A.M. Wasłowicz Sp. 

J.

 0,0050Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,1550Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 0,0510Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,2500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,2500Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,2260Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,1620Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120
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 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Opakowania z metali150104

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2900Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900672318131782757Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Janusz Lubas

 4,5000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114DI26.13.Z0040151806870003675Huta Szkła "JUSTYNA" 

J. Kikta, J.Kikta  Sp. J.

 10,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Żelazo i stal170405

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901926578171016213PRywatny Gabinet 

Stomatologicznylek. 

den. Anna Tomas

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093703771986841998543APTEKA "PIGUŁA" 

T.KIELAR J.KIELAR 

SPÓŁKA JAWNA
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 37,1000Odchody zwierzęce0201061803845296852264388Zaklad Masarski 

Ubój-Wyrób-Sprzedaż 

Małgorzata Hap, 

Mateusz Hap, Monika 

Polak Spółka Cywilna

 191,4000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 9,5000  3.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 24,9000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A3700053966850007693Zakład Miejskiej 

Komunikacji 

Samochodowej

 0,2570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,6600Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,1110Filtry olejowe160107

 0,0940Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,9890Żelazo i stal170405

 0,0180Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204G50.20.A3700148706840009466Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

AUTO -SERVICE Sp. j. 

Z. Limberger E. M 

arkowicz, E. Zagórski
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 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,2540Zużyte opony160103

 1,5700Metale żelazne160117

 1,9900Tworzywa sztuczne160119

 0,5180Szkło160120

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810442968672238338STEP-MED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032604258738652314935Beata Michalkiewicz 

Praktyka Lekarska 

Dentystyczna

 189,0400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901236798141242933Stolarstwo Budowlane 

Adam Koniarz

 30,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DG24.30.Z0162119775222523876Zakład Produkcyjny w 

Dębicy-Becker Farby 

Proszkowe Sp.z o.o.

 160,2850Odpady proszków powlekających080201

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401E41.00.A6500057067950010577Gminny Zakład Usług 

Wodnych w Orłach

 1,9000Żelazo i stal170405

 1,9900Skratki190801

 9,8900Zawartość piaskowników190802

 345,0000  73.41Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501011806048248722378321"Globe Tyre" Sp. z 

o.o., Sp. k.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304794548651374295Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Cynk

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313801148171970614NZOZ Poradnia Zdrowia 

Psychicznego S.C.

 2,0600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001366902717188130014447Polskie Radio 

Rzeszów - rozgłośnia 

regionalna w 

Rzeszowie s.a.

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021803551437921960253GABINET 

WTERYNARYJNY 

LEK. WET. 

ŁOPUSZYŃSKI 

TOMASZ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700700576841050666Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

LANGMED Gabinet 

Stomatologiczny

 0,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053700104636850003324Marian Stefanik 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe 

"STEF-MARK"
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 0,1000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DL31.50.Z1803255158133545694LEDOLUX Sp. zo.o.

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0920Aluminium170402

 0,1800Żelazo i stal170405

 0,3800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018301214008651180378KRZYSZTOF TABOR

 1,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,5800Metale żelazne160117

 0,0650Metale nieżelazne160118

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0830Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,9000Bitum0501171915284835862073821IZOHAN Sp. z o. o.
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 214,3000  214.30Inne niewymienione odpady050199

 1,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,5000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 8,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3200Odpady tworzyw sztucznych070213370002825Z.P.H.U."DELMET'S.c.   

K.J.G. Dubiel

 0,0300Odpady proszków powlekających080201

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0520Aluminium170402

 2,9500Żelazo i stal170405
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 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018312162838671685667Przedsiębiostwo 

Energetyki Cieplnej 

UNIWERSAL Wiesław 

Różycki

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107

 7,0000Metale żelazne160117

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005360197931329616Gmina  Horyniec Zdrój

 0,2010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201218313151288141561101Multi-COM Sp. z o. o.

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0076Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303995838651216001Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Urban Krystyna

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086500507537951543040Mirosław Kołacz Firma 

Transportowo-Handlow

a "BAJRAK"
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 0,8290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026502080367951542336Lecznica Dla Psów I 

Kotów Kamil Policht

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C0400928448640009741CARITAS Diecezji 

Sandomierskiej

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082605932348641949162PBI WMB Sp. z o.o.

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2900Tworzywa sztuczne170203

 0,0430Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803772807921540640Małgorzata Terebecka, 

„Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo- 

Rodzinnej"

 0,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083702804706841043850Mechanika pojazdowa 

ZBIGNIEW URBAN

Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,1850Metale żelazne160117

 0,0020Metale nieżelazne160118

 0,4500Opakowania z tworzyw sztucznych1501023700224206840016207Wytwórnia Ciast i 

Lodów "SANTOS" 

Marek Bargieł

 0,5200Opakowania z metali150104

 0,1150Żelazo i stal170405

 0,5500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,1360Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101850353341PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI, HANDLU 

I USŁUG "ROL-POM" 

SPÓŁKA Z O.O.

 1,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0550Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 7,9970Żelazo i stal170405

 4,5200Opakowania z papieru i tektury150101G51.39.Z690717284"MARSPOL GRUPA" 

Sp. z o.o.

 1,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056902277008130400297Zakład Produkcyjny 

Systemów Sanitarnych 

KARMAT

 8,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7500Opakowania z drewna150103

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0100Filtry olejowe160107

 2,4600Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501957607921500824SZCZEPAŃSKI 

IRENEUSZ - 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI, 

"MULTIMED"

 3,6000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507G50.50.Z3710119216871741381PETRO-SAN Sp. z o.o.

 0,6400Opakowania ze szkła150107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690451662Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Beata 

Dutkiewicz-Kulinowska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500595187921120412Prywatny Gabinet 

Lekarski-Zofia Rydz
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313064838171369644NZOZ Almed Alicja 

Dachowska-Łapa

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021806425697941807520STACJA PALIW 

T.WALKIEWICZ A. 

MISIŁO S.C.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700724706841515154PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RAJCHEL-KUŚ IRENA

 0,0780Opakowania z tworzyw sztucznych1501026500931887951028208Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo 

Lakiernictwo Janusz 

Hocek

 0,0120Opakowania z metali150104

 0,0360Opakowania ze szkła150107

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0280Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180270903GABINET 

KOSMETYCZNY 

"KAMI" AGNIESZKA 

GAJDEK
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 0,4750Odchody zwierzęce0201066904960388190003602Zakład 

Masarsko-Wędliniarski 

Stanisław Fiołek

 98,4200Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,4550Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8850Zużyte opony1601038302969898641325941SANTA-EKO 

TADEUSZ 

ZYCH,IZABELA 

RUTOWSKA SPÓŁKA 

JAWNA

 17,8430Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0800Szkło170202

 0,6400Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 204,5640Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 5,9280Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4060Urządzenia zawierające freony200123

 0,0630Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 

20 01 25

200126

 0,0370Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,2400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1410Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1470Tworzywa sztuczne200139

 1,7200Odpady ulegające biodegradacji200201
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500702418721311852NZOZ Gabinet POZ 

Zenon Dul

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093648809678181720126Apteka Prywatna 

"VITAFARM" Sp. z o. 

o.

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311982088171852352Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MEDICUS Anna Opala, 

Beata 

Krokus-Pszeniczna

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101802161409481658745 Naprawa Blacharstwo 

Lakiernicze

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

Szkło160120

Inne niewymienione elementy160122

 0,0700Żelazo i stal170405

 11,7200Skratki190801E41.00.A6509595067921882760ZAKŁAD KOMUNALNY 

GMINY JAROSŁAW

 21,9200Zawartość piaskowników190802

 538,6800  75.71Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8502390598720011071NZOZ BOBROWA

 0,6900Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098313149798652326275APTEKA S.C. 

JADWIGA 

PARTYKA,MARIA 

PARTYKA

 0,0160Roztwory utrwalaczy0901046915259318131323067Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Mierzwa - 

Wnęk

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 14,3070Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201026907203238133169328ULTRATECH Sp. z o.o.

 45,0720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,0130Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 8,9160Opakowania z papieru i tektury150101831357523 HALMAR Sp. zoo

 4,8230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915480798131120074Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Rut - Cebula
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 0,2400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061808942138191643769P.P.H.U. T.M. - 

SERWIS Tomasz 

Matłosz

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0040Inne niewymienione elementy160122

 0,6500Żelazo i stal170405

 1,9900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K72.10.Z6900279068130000178QUATRO COMUTERS 

Maciej Zachara

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810202107952118735AUTO-SERVICE 

Grzegorz Lekki

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902740208131223348Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Zelent - 

Strzelczyk
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 34,7490Miedź, brąz, mosiądz1704016500742517921134779P.H.U. ECO - MED 

Kazimierz Tkaczyk

 51,8040Aluminium170402

 0,8910Ołów170403

 0,3580Cynk170404

 2,5760Żelazo i stal170405

 630,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053703358056861285160Agata Gierlach 

Przetwórstwo Drzewne 

DREWGER

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0370Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5800Żelazo i stal170405

 21,8190Opakowania z metali1501041201673717342904961CEMPA DARIUSZ, 

F.H. "ALU-MET"

 285,3610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1 747,8570Miedź, brąz, mosiądz170401
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 74,4430Ołów170403

 47,9500Cynk170404

 289,0690Żelazo i stal170405

 1,9300Cyna170406

 76,9050Mieszaniny metali170407

 40,7590Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2470Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018304775678141204312Firma 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowa "STAMECH" 

Stanisław Czachor

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 139,1790Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.51.Z8313039298652306189METAL SYSTEM Sp. z 

o. o.

 14,1640Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0026Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161801493378172026550FLY POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690005098Apteka "FARMNET" 

Kontek, 

Talla-Stachowicz

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804267948172111474NZOZ MEDICO 

CENTER Sp. z o.o.
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6903302438151232712Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med.  

Mariusz Kasperkiewicz

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z0002899408131953561Specjalistyczny Zespół 

Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Rzeszowie

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4400Żelazo i stal170405

 0,8880Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 37,6360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7910Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,5230Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,6200Opakowania z papieru i tektury1501018304668658171033080Powiatowy Urząd 

Pracy w Mielcu

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1545Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,3860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904457048161021106PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY 

LEK.MED.JANINA 

TRĘBACZ

 0,0500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180606326ANEL FLORIAN 

DˇBROWSKI

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500597607921045314Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Hirszberg-Pilch

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z3700691436841255960PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ANDRZEJ JURENKO

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701681876840004983ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

"ORKUS" CIUPA 

STANISŁAW

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502467237921403593Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Mohamed Abdi

 1,0000Zużyte opony160103690329620Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy Alfred 

Worosz

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601DM34.30.A1800186128171979348AUGUST E.W.T. 

Augustyn Sp.j.

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501271607951077218Usługi Pielęgniarskie 

Pielęgniarka 

Środowiskowo 

Rodzinna Anna 

Krasnopolska

 6,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101830228918Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe INTERMECH 

Sp. z o. o.

 50,4830Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 141,8640Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0280Odpady spawalnicze120113

 0,5000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111
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 0,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026515362807931007605PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ANDRZEJ ORŁÓW 

LEKARZ WET.

 0,0660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005075848190002100Bank Spółdzielczy w 

Strzyżowie

 0,0150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083700339846841078386 PENAR JERZY 

ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0015Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0300Metale żelazne160117
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 0,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.10.Z1919390225832641717LOTOS Kolej Sp. z 

o.o.

 0,3300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700688606841036873Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna  

MARIA 

GAUDZIŃSKA-GRZESI

K

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083705109936842234121SZAJNA MARCIN 

"SZAJCAR" 

ELEKTROMECHANIK

A

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0390Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0450Tworzywa sztuczne160119
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8300780408651038060DENTIMED 

SPECJALISTYCZNE 

GABINETY 

LEKARSKIE GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

URSZULA 

ROWICKA-HYŁA

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702338036841050844Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902603538171154926PRYWATNY GABINET 

PEDIATRYCZNY 

LEK.MED.PIOTROWS

KA BEATA 

LEK.PEDIATRA

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166500327847941251554MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

PRZEWORSKU

 0,0500Metale200140

 0,1240Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301043711624946841766689 FHU "MA¦LANY" 

WYRÓB MEBLI NA 

ZAMÓWIENIE 

WOJCIECH MA¦LANY

 0,2060Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0100Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205

 0,0140Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,0110Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0080Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808478928191591920Car-Serwis Piotr 

Sokołowski

 0,0790Opakowania z papieru i tektury1501011227781109930496017BP SERVICE CENTER 

PIOTR SZWALEC

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905824828191466250NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej

 0,0430Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305026904006768181032403PHU "WĘGLOBUD" 

Andrzej Hajduk

 57,7500Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z3710155406842265541"SPLAST" Sp.z o.o.

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 32,7900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,6700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0300Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,1100Inne niewymienione odpady120199
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 0,7200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 29,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 14,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2700Opakowania ze szkła150107

 1,4300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,7600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0700Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2300Aluminium170402

 20,0300Żelazo i stal170405

 0,5920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086515012937921928485Rafał Krysa R.K. 

MOTORS

 0,0970Filtry olejowe160107

 0,2460Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113569082419452024653EC ENGINEERING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 31,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,7250Inne niewymienione odpady110199

 37,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 78,2450Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0440Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0320Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1860Aluminium170402

 8,3600Żelazo i stal170405

 0,7600Papier i tektura191201

 1 252,1100Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702086917849348722201077Kronospan HPL Spółka 

z o.o.

 8 996,3100Inne niewymienione odpady070299
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 3,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9600Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 1 730,5800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 991,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 32,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 81,9000Żelazo i stal170405

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303119218651012787Niepubliczny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej

 162,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800696218721801786Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy "TRAK" 

Marta Nowak

 240,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053710131406842261460POL-PANEL SP. Z 

O.O.

 0,4500Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 0,2500Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

1233



 4,7500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7450Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803534118161445303Usługi położnej 

środowiskowo-rodzinne

j Alicja Olko

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810305908171793276TATTOO SCREAM 

Paweł Soboń

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092600108998641599271APTEKA NOVA 

KINGA RADOŃ

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021810979448133690835ALFAVET Przychodnia 

Weterynaryjna
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 0,9540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081800664798133276461PRIME-AUTO MAREK 

LESICZKA

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,5400Zużyte opony160103

 0,2670Filtry olejowe160107

 0,0750Płyny hamulcowe160113

 0,7620Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 300,4360Metale żelazne160117

 11,9980Metale nieżelazne160118

 6,0660Tworzywa sztuczne160119

 4,5720Szkło160120

 3,9880Inne niewymienione elementy160122

 4,5760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501884867951102040Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Alicja 

Solarz

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z6916722828132360975Studio Urody La Mirage 

- Kosmetyka Kamila 

Busz

1235



 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800903838172004689Stomatologia Tomczyk 

s.c.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031474033045213610647Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Neli 

Nevar-Stach

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021808294578721888221AUTO PERFECT  

Andrzej Pasternak

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0001Płyny hamulcowe160113

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311977308171349825INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘG.ŚROD.-RODZ. 

MARCINIAK 

BARBARA

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808676186871252601Zakład Mechaniczny 

Jan Koza
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 0,1890Metale żelazne1912021806090178141671137KOLTEX RECYKLING 

S.C. MARCIN MITURA, 

URSZULA MITURA

 0,6930Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690319655NZOZ VIDENT Wiesław 

Kogut

 0,0640Opakowania z tworzyw sztucznych1501021806358139451879364Cywa Tomasz Serwis 

Samochodowy TC 

GARAŻ Mgr inż. 

Tomasz Cywa

 0,0890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1240Metale żelazne160117

 0,1140Tworzywa sztuczne160119

 6,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208180676120IMPRESJA Michał 

Jaśkowiec

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 46,8600Zużyte opony160103

 0,9500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 2 223,1040Metale żelazne160117

 85,5870Metale nieżelazne160118

 17,5000Tworzywa sztuczne160119

 20,0400Szkło160120

 1,6920Inne niewymienione elementy160122

 21,1890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,2700Żelazo i stal1704053601967258171812306Mechanika Pojazdowa 

Krzysztof Klacza

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091212941206751428061FIRMA HANDLOWA 

GRZEGORZ 

KWIECIEŃ

 0,7000Mieszaniny metali1704071801398997951996600BOG - MECH 

Bogusław Mazur

 3,4900Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003010080325908130336180Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

"BUDRES-SIL" Sp. z 

o. o.

 63,5500Odpady tworzyw sztucznych0702131808246786842634518SPLAST SP. Z O.O. 

SP. KOMANDYTOWA

 0,3000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,0200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8900Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2900Opakowania ze szkła150107

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3000Żelazo i stal170405

 20,5150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A6900224418171001938METALWERK 

Mirosław Misiarz

 4,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 5,9700  1.79Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,8900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0055Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021803270238721717258Idea Meble ANETA 

GAŁDA

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 737,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901611258141000213Przedsiębiorstwo 

Handlowe Usługi 

Transportowe i 

Tartaczne Czesław 

Kozak

 2,4500Żelazo i stal170405

 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038527528908691533133NZOZ Stomatologia 

Mikołajczyk Piotr 

Mikołajczyk
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904413568171016265NZOZ Centrum 

Stomatologi Rodzinnej 

Beata Wrona

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500599037921123675Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Anna Miara

 0,0000Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705131803568466891206691Paweł Janusz 

BADSAM

 0,2470Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201091805879598133627995Centrum Kształcenia 

Praktycznego

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0480Filtry olejowe160107

 0,8200Żelazo i stal170405

 0,0110Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,2700Inne niewymienione odpady1011993704849366841002466FHP "ART-GLASS" -  

WOJCIECH KROCZAK

 0,9330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0001Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Inne niewymienione odpady070799E41.00.A6915455148151601517Zakład Usług 

Komunalnych 

"ENERGOKOM" Sp. z 

o.o.

 1 989,2400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4000Drewno170201

 0,0000Szkło170202

 4,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Skratki190801

 0,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702808505000498720002020Zakład Wulkanizacyjny 

i Wyrobów Gotowych - 

Zbigniew Stańczyk

 5,9130Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101000420127Zakłady Metalowe  

ELEKTROMET  

Spółdzielnia Pracy

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,7500Żelazo i stal170405

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091808182878672236977Apteka ETIUDA 

Agnieszka Pikus - 

Rębisz, Genowefa 

Pikus S.C.

 0,0002Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801028303054878671545736Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elżbieta Grzesik 

Zybała
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131809341485170361395EKOGŁOG Sp. zo.o.

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,7800Żelazo i stal170405

 18,9800Skratki190801

 26,8200Zawartość piaskowników190802

 4,4150Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,4550Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121180393913CR-turbo.pl Centrum 

Regeneracji 

Turbosprężarek

 0,3550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7180Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,4900Tworzywa sztuczne160119

 0,9620Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1050Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 31,0000Opakowania z papieru i tektury1501011803819627952460675Piotruś Pan Sp. z o. o.  

Sp. k.

 45,8750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7840Metale żelazne1601173704458538191469248"AUTOSERWIS" 

ROMAN MEDYGRAŁ

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056916859368133239690EES JACEK KŁECZEK

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7200Żelazo i stal170405

 1,5900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106515529657922059034SIPEKO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0114Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302046907003038721551237ADIJO NIWA JACEK

 0,0066Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0107Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 0,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0108Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0052Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0049Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1300Zużyte opony160103

 0,0064Filtry olejowe160107
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 0,0059Płyny hamulcowe160113

 0,8880Tworzywa sztuczne160119

 0,0051Szkło160120

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690540934FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA REM-CAR KŁODA 

WOJCIECH

 0,2740Metale żelazne160117

 6,0000Opakowania z papieru i tektury1501011811210007952529421PETRO TRADE Sp. z 

o. o.

 7,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101691549848Firma 

Handlowo-Usługowa 

GEZO Siry Krzysztof

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,0100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6020Aluminium170402

 2,1200Żelazo i stal170405

 1,8000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501018308005548671818134PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE WIM 

MAREK ZIĘBA

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904429538131489514Prywatny Gabinet 

Pediatryczny i 

Ogólnolekarski
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3701988406851466279Ochrona Zdrowia 

Sadzikowski 

specjalistyczna 

praktyka lekarska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033616498387952437311Gabinet Weterynaryjny 

"ANVET" Anna 

Kochmańska

 35,6700Opakowania z papieru i tektury150101691537615Zakład Produkcyjno 

-Handlowy 

"CERPLAST" Sp. z 

o.o.

 17,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0061Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805029868181554805KK JASIŃSCY 

Centrum 

Stomatologiczne 

Krzysztof Jasiński
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 1,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010013501275210123869"TESTMER 

WARSZAWA" 

SPÓŁKA AKCYJNA

 4,4900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061808942208191606337P.P.H.U 

ELEKTRONIKA - 

SAMOCHODOWA 

Sławomir Gwiżdż

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2180Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,0060Inne niewymienione elementy160122

 0,6300Żelazo i stal170405

 737,7740Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053711048648191539960Zakład Usług 

Tartacznych Sitnik 

Łukasz

 0,0850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208830413107Zakład Remontów 

Pomp i Silników 

Elektrycznych El-Wir 

s.c. E. Cieśla
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 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1310Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0164Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,2600Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,1600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801714898141456918Warzocha Justyna 

P.P.H.U. "CALTI"

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900248138161001776APTEKA PRYWATNA 

- MGR MARTA 

SERKIZ

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036502335907951191960AUTOGAZ Mariusz 

Łaba

 0,0360Filtry olejowe160107

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6500Żelazo i stal170405
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 117,0200Opakowania z papieru i tektury1501016906896368133079737Gospodarka 

Komunalna w Błażowej 

Sp. z o.o.

 723,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,8700Opakowania z metali150104

 48,3100Opakowania wielomateriałowe150105

 1 374,6700Opakowania ze szkła150107

 6,2500Skratki190801

 12,8600  5.14Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 84,2700Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 136,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810275308151645704Paweł Hawro 

AGRO-MOTO

 0,0730Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G51.45.Z1804550705170297177Mistero Milano Sp. z 

o.o.

 0,5240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509497327941020180Prywatny Gabinet  

Ginekologiczno-Położni

czy Lek. Med. Grażyna 

Woch-Cyburt
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026900054548140000027Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

OKTAN Stanisław 

Bednarz

 0,0105Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711067516841232338"BIMED" Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0100Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801136500788757951053258Firma Uslugowo 

Handlowo 

Transportowa "AUTO 

SERWIS" Wojciech 

Szałyga

 0,0210Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,1550Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0210Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,6250Metale żelazne160117

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0930Szkło160120

 19,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056904476958181304391"DREWSYSTEM" PPU 

SKORUPSKI-WÓJCIK 

S.J.

 420,0000Inne niewymienione odpady030199

 0,2500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 15,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0800  0.08Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,9100Opakowania z papieru i tektury1501012416124986342750606"TNT EXPRESS 

WORLDWIDE 

(POLAND)" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Aluminium170402

 1,6900Papier i tektura191201

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802145208131282902Lek. med.Monika 

Łaczyńska-Madera

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801606238131518960Apolonia Dent Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Ewelina 

Oberc-Bednarek

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6916768488133276449NZOZ REVITA
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 13,2000Opakowania z papieru i tektury1501012417296979372633226NEOTHERM Sp. z 

o.o.. Sp. komandytowa 

Zakład Produkcyjny

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300274108650004018Memento Sp. z o.o.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904411618131307051Gabinet Lekarski prof. 

dr hab. med. 

Korczowski Ryszard

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086903628818171008917Blacharstwo, 

Lakiernictwo 

Samochodowe 

Zbigniew Nowak

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 1 395,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053703164756841194365Gierlicki Zbigniew 

Usługi tartaczne Dane 

kontaktowe

 0,0420Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016902403918130068555Drukarnia TPM 

Prokurski S.J.

 0,0800Roztwory utrwalaczy090104

 0,3300Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,7220Aluminium170402

 2,8500Papier i tektura191201

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000590467 00042Ambulatorium z Izbą 

Chorych Zakładu 

Karnrgo w Rzeszowie

 1,3790Metale żelazne1601171804805468141557192FUHP WILK 

GRZEGORZ

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036502148357931291948Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Czajkowski"

 0,5430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1253



 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808216397922146951DERMISS Studio 

Kosmetyczne- 

Solarium Emilia Łyżeń

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501010119156335261162514SPAR Polska Sp. 

zo.o.

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Żelazo i stal170405E41.00.A6905107788132722823Zakład Usług 

Komunalnych w 

Krasnem

 4,5000Skratki190801

 6,2000Zawartość piaskowników190802

 347,0000  42.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 9,9000Zużyte opony1601031806280555170078038KTJ Tomasz Jasiński

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033630269468652562277"WNM" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 6,4000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021800990598172006501WPS TECHNIK Wilk 

Jadwiga i Julian S.C.

 28,7400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105650177554ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWY 

"DREWROL" 

MARTOWICZ ROMAN, 

RYŚ PIOTR, 

KAZIMIERA 

JANOWSKA
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509415357951112363Mariusz Machaj 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096918003898722222470Apteka w Jodłowej 

spółka cywilna K. 

Krzemień, A. 

Krzemień, J. Krzemień

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033611200847921909921Aurelia Czech-Kobyłko 

Centrum Medyczne 

"REL-MED"

 21,9200Inne niewymienione odpady030399DB17.12.Z6903039968131005611New Pattern Sp. z o.o. 

S.K.A

 2,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0095Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,9200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704788646871081306Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. rodzinny 

Wojciech Penar

 0,0010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083706189286871365788WŁADYSŁAW 

KLEPCZYK

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083704615626841576517MECHANIKA 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

Roman Guzik

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2030Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0320Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1460Metale żelazne160117

 0,0280Metale nieżelazne160118

 0,0170Tworzywa sztuczne160119

 0,0210Szkło160120

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811668178171921923Complete Repair 

Service Paweł 

Stefanowicz

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800206498131763895Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Bartosz  

Magierło
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 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917598608181582931Gabinet 

Stomatologiczny 

"ESTIMA" S.C. J. i K. 

Żołobajluk

 4,3910Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050162809559511972476BMTI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8500Filtry olejowe160107

 0,4500Inne niewymienione odpady160199

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800101838151232474Prywatny Gabinet 

Chirurgiczny lek.med. 

Tomasz Mac

 0,0076Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303996958651016058Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarka 

Środowiskowo-Rodzinn

a Halina Zakrzewska

1257



 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101811133538652560137HSW ZAKŁAD 

POWŁOK 

GALWANICZNYCH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806516055170339237Podkarpacka Instytucja 

Gospodarki 

Budżetowej CARPATIA

 0,2000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 6,0140Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0325Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0163Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 9,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811145427952529243Centrum Medyczne 

"ARTROMED" Sp. z 

o.o.

 0,4900Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307E41.00.B8304531478652135865HSW-Wodociągi Sp. z 

o.o.

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 3,0000Skratki190801

 9,9000  6.10Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 200,0000  84.00Inne niewymienione odpady190899

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.11.Z8303061858651656651AUTORUD Sp. j. St. 

Górski, St. Sobiło

 2,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6600Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,4120Płyny hamulcowe160113

 1,6800Tworzywa sztuczne160119

 2,0450Szkło160120

 0,3260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Aluminium170402

 0,4300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126502080657951532208ZPUH "ŚWIT" S.C. B. 

Niemczewski

 0,2000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0700Opakowania z metali150104

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810313947941819693"PROXIMUS" Spółka 

Cywilna

1260



 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800150748651524872Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy lek.med. 

Adan Chruściel

 0,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101690038710 

PRZEDSIĘBIORST

WO AUTOMATYKI 

PRZEMYSŁOWEJ, 

J.DRZAŁ, E.SELWA 

SPÓŁKA JAWNA

 2,6700Żelazo i stal170405

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711804058191578960APTEKA PRYWATNA 

„MEDICUS” M. Ziajor- 

Kraus

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych1501023629961578672183086PRACOWNIA 

URODY"NATALIA" 

NATALIA DUL

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501016903540838171006338F.H.U. ELMEX Lis 

Józef

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Drewno170201

 0,0070Metale200140

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704472437121182133Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna  

Beata Rabaszewska

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056901092318132658835USŁUGOWY ZAKŁAD 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ LEON 

HOFFMAN
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 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0430Filtry olejowe160107

 0,2250Żelazo i stal170405

 0,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.11.B0000208826842205591ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

REMONTOWY  

ENERGETYKI  

"JEDLICZE" Sp. z o. o.

 0,1800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,2500Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 90,0600Inne niewymienione odpady130899

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6700Opakowania z drewna150103

 1,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Zużyte opony160103

 0,4700Inne niewymienione odpady160199

 7,2190Miedź, brąz, mosiądz170401
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 2,4660Aluminium170402

 263,2900Metale żelazne191202

 7,7200Metale nieżelazne191203

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501013700176436871354170Areszt Śledczy w 

Sanoku

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Aluminium170402

 0,4540Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 19,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,2800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701665096871051073Gabinet 

Stomatologiczny 

Wiesława 

Bryś-Sakowska

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501011803989398181502211BUILDEX Rafał Kusza

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z drewna150103
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 0,0150Drewno170201

 0,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,0000Żelazo i stal170405

 1,5700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205361641386 AUTO-STYL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 1,9400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7690Filtry olejowe160107

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514532696871786691Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Danuta Małycha

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091804841078181184455Apteka Prywatna 

"VITAFARM" Paweł 

Grabowski

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805637006762290040Swiss Beauty media 

Katarzyna 

Kasperkiewicz
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904448638171024247Gabinet 

Stomatoligiczny lek. 

stom. Halina 

Mąkowska

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917606328131673867m-dent indywidualna 

praktyka lekarska 

lekarz stomatolog 

Michał Ryszard 

Palczak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033605234507941815293Studio Urody 

"GLAMUR" Bożena 

Weselak

 0,2730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509620237951531976Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Dr hab. n. med. 

Grzegorz Raba

 99,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101371182798FIRMA  "HERB" Sp. z 

o.o.

 0,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801566628133470996EURODENT 

Magdalena i Tomasz 

Niżańscy s.c.

 1,2500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410DN36.14.A9504110939181745428Black Red White S.A.

 0,6400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0250Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania z metali150104

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Filtry olejowe160107

 5,5000Szkło170202

 0,3500Żelazo i stal170405

 4,8940Opakowania z papieru i tektury150101G51.43.Z6904579148132199474ASTRAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,9450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1266



 0,4800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917400558131802365Gabinet 

Stomatologczny przy 

szkole podstawowej nr 

28 agnieszka Mazur - 

Skrobacz

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811397958172176054"Car-Paw" Paweł Cisło

 0,0100Benzyna130702

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1700Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0520Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302307958671067260Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Mulawa
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6515405197941668053NZOZ Jawornik Polski 

S.C.

 2,0000Skratki1908018303713508671003389Gminny Zakład 

Użyteczności 

Publicznej

 1,0000Zawartość piaskowników190802

 425,0000  58.86Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3200Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704923966841258088Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166906910768181299572Zespół Szkół 

Agrotechnicznych im. 

Wincentego Witosa

 3,0000Żelazo i stal170405

 7,3600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213831353873BEGG Sp. z o.o.

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917968318181600936Orto-Dent Lek.Stom. 

Osińska E&K Spółka 

Cywilna

 5,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803903696841263273 PIOTR WYDERKA 

MEBLO-STYL S.C. 

GIERULA JERZY 

WYDERKA PIOTR

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801997147921129086Jarosław Zgórski 

Praktyka Lekarska

 0,0150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031808097338171470917Zakład Mechaniki 

Pojazdowej 

"REG-STAR" s.c.

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800740368161299735DENTIMED Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Maj- 

Rydzak

 1,4400Opakowania z papieru i tektury1501010606628987123222368ALDIK NOVA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0780Opakowania z papieru i tektury150101830425487Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe TOP - 

SERVIS Bąk Mirosław

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0176Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0400Tworzywa sztuczne170203

 0,0380Żelazo i stal170405

 16,6900  16.69Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610012928842836572586754Przedsiębiorstwo 

Geologiczne Sp. z o.o.

 75 061,2800Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 179,1380  179.14Odpady ciekłe i stężone uwodnione 

odpady ciekłe (np. koncentraty) z 

oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne

191307

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096916762398151232445Apteka Prywatna 

Urszula Tomaszek

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133704678206842174152MEDIKOR Sp. z o. o. 

w Jedliczu

 0,3120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690507629Zakład drzewny Emilia 

Stochla

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DG24.51.Z8302010328650005957ZAKŁAD 

ODLEWNICZY 

"PIOBAR" s.c. W. 

Bartosiak & Ł. 

Piotrowicz

 13,2500Żużle odlewnicze100903

 206,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908
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 0,9580Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,8200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,3950Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7120Opakowania z tworzyw sztucznych150102DE21.21.Z1800693025170157513CONNECT SP. Z O.O.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0046Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915528918721313696Gabinet Lekarski 

lek.med. Danuta 

Piechota

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502093087951031788Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

"Complex-Dent" 

Lek.Stom.Lidia 

Skowronek
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703952336841146716SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

POJNAR 

MAŁGORZATA

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych1501026900472928131010138Z.P.U.H KWIATON 

pracownia 

sztukatorska Wieslaw 

Kwiatkowski

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101I60.21.A6904350838171358818Miejska Komunikacja 

Samochodowa Sp. z o. 

o. w Mielcu

 1,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0350Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0000Zużyte opony160103

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,0250Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,4800Metale żelazne160117

 0,1800Inne niewymienione odpady160199

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1860Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046915438638133225340NZOZ Homo Homini 

Sp. z o.o.

 0,8100Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118500750088721405777Mechanika Pojazdowa, 

Blacharstwo i 

Lakiernictwo Jerzy 

Mirus

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700470066861171166Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Lekarz Otalaryngolog 

Krystyna Szymańska - 

Kumar

 0,0098Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166509500667921849231Publiczne Gimnazjum 

Nr 2 im. Ks. 

Stanisława 

Konarskiego

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703731906871067619KONTRAKTOWY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

SPALIŃSKA - 

CYGANIK

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805708298651661698Damian SZARANIEC 

P.P.U.H.

 0,0350Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 2,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.B6514386377952229794Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej Sp. z 

o.o.

 1,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,0000Zużyte opony160103

 26,1400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,6310Filtry olejowe160107

 0,5000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 5,2000Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 1,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Inne niewymienione elementy160122

 1,0000Inne niewymienione odpady160199
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 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,0000Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800019657952036606Stomatologia Rodzinna 

lek. stom. Katarzyna 

Peczynko

 0,0299Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904880338131647864Orywatny Gabinet 

Stomatologiczny Kisior 

Grzegorz

 2,1000Zużyte opony160103G50.20.A6906947557951388059GAZ-STOL

 0,0605Tworzywa sztuczne160119

 0,0801Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804544606852036569Praktyka Lekarska 

Dentystyczna - 

DENTAL-B Agata 

Wojdyła-Nalepa

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803549658141058483Danuta Pelc
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801066878151636800Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Irena 

Pill-Rzemień

 3,0300Opakowania z papieru i tektury1501010048575207790001083CIRCLE K POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3565Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0154Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904694038132723857Gabinet 

StomatologicznyEwa 

Łyszczek

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211805650308181642662AUTO-TOM Tomasz 

Dąbek

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,1800Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,4500Metale żelazne160117

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902287928131123954Specjalistyczny 

Gabinet Ortodontyczny 

Elżbieta 

Kaliszczak-Pelc

 588,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056508925647941032639Handel Materiałami 

Budowlanymi-Drewnian

ymi-Transport "MIREX" 

Mirosław Dyjak

 0,3300Opakowania z papieru i tektury1501018104617488570208078Chemipol CO sp. z o.o.

 7,7450Opakowania z papieru i tektury1501011408789105272534132Diaverum Polska Sp. z 

o. o.

 4 016,3640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Opakowania ze szkła150107

 0,3080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 54,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0990Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0020Odpady zawierające rtęć060404N85.12.Z6906921188181429388Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Ropczycach

 0,2200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Płyny hamulcowe160113

 0,2140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0013Aluminium170402

 0,1500Żelazo i stal170405

 14,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 32,6000Osady z dna zbiorników050103DF23.20.A1930168305832850390LOTOS Asfalt Sp. z 

o.o.

 20,7000  20.70Inne niewymienione odpady050199

 97,7600Inne niewymienione odpady130899

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6000Opakowania z drewna150103

 0,2000Aluminium170402

 4,2000Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917902028131282799Lek. med. Maciej 

Madera

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904535378131475357Es-dent Nowak 

Jarosław

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902462648171016130Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Malgorzata 

Parys

 20,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z8302110598650017311Cegielnia Władysław 

Bera

 24,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214180170604Auto-Elektronika 

Bartłomiej Nowak

 0,0020Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005481697950010583Urz±d Gminy Orły

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704526756851884597 NZOZ BOG-MED

 0,0250Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406028313151578651671314SKAREM Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0190Inne niewymienione elementy160122

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1520Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0150Mieszaniny metali170407
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710322906791808410INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.PAWEŁ 

FLOREK

 0,1000Odpady metalowe020110A01.30.Z0004797067920003199Rolniczy Zespół 

Spółdzielczy  w 

Charytanach

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904640968131840868Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski lek. 

med. Elżbieta Latawiec 

- specjalista 

dermatolog - wenerolog

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101807256706020076110Zakład Produkcyjno 

Handlowo Usługowy 

Modelarnia "Model 

Holding" Kamila 

Makowska

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501013623327996861686775Małgorzata Homotnik, 

Jakub Homotnik 

MINERVITA S..C.

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,4300Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

1101141806872478133650907SINOMA Sp.z o.o.
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 1,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 29,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 11,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 120,0000Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3711084026891006609Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Leszek Rabakowski

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501011807494228133661354Twoja Apteka

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania ze szkła150107

 0,0690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214000324257 SˇD OKRĘGOWY W 

RZESZOWIE

 0,4500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011802829358141634627EURO-PLAST 

R.REMBISZ, 

H.RZUCIDŁO SPÓŁKA 

JAWNA

 1,0900Gruz ceglany170102

 1,1200Drewno170201

 0,9200Szkło170202

 2,7800Tworzywa sztuczne170203
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 4,6000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900313228160000728APTEKA "POD 

KLASZTOREM" MGR 

FARM. KOZACZUK 

HALINA

 0,0210Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201180429261PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"ARKA" Robert 

Różycki

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych0702130013887275840253591POLBRUK S.A.

 500,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 3 761,4400Wybrakowane wyroby101382

 2,8700Inne oleje hydrauliczne130113

 0,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,9550Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103
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 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0800Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 1,3000Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,8206Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0027Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 19,5000Żelazo i stal170405

 0,2450Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051803451106841660689F.H.U. JD KUCHNIE 

Janusz Krynicki

 28,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058500037998720006093Stylkopol Zbigniew 

Zgłobiś

 0,0050Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103DG24.14.Z3704968336842219819Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe JANED s.c. 

Edyta Frącek

 2,9500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,8130Opakowania z tworzyw sztucznych1501022761531559542250979"IMPEL CLEANING" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0270Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych1501026903781268191010627FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "ALEX" 

ALEKSANDER 

JÓZEFCZYK

 0,0050Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,1100  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501016500390657951118420Ryszard Katyński 

"ISKRA" Zakład 

Elektromechaniki 

Pojazdowej Działalno¶

ć Usługowo-Handlowa

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3900Opakowania z metali150104

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0520Metale nieżelazne160118

 0,3510Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056514047047951520263DIESEL SERWIS 

Stanisław Jarosz

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312036888671239790Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krzysztof Mądzik
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301201158651050115Gabinet Dentystyczny 

Ewa Krawczak

 0,4450Metale żelazne160117690106936 

BLACHARSTWO-L

AKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE 

Bogusław Perliński

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033616044977921926606Mariusz Wrucha Studio 

Tatuażu Artystycznego

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051808297997931470728"Auto-Elektronika" 

Bartłomiej Majdan

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1 572,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058500493998720003373ZAKŁAD DRZEWNY 

"TB" Sp.z o.o. 

Pustków
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 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,5200Opakowania z drewna150103

 1,2440Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013604614238652561119WOLFSTAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,7100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,8400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903789888131375928NZOZ "Remedium"

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702135006841050867PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA 

ZACHARJASZ-WILKU

SZ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501012701176326340135676PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE "ALFA 

ELEKTRO" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058313814218651871792A'UTO Reczek Wiktor 

Obsługa i Naprawa 

Pojazdów 

Samochodowych

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 1,5000Metale żelazne160117

 1,0900Żelazo i stal170405

 0,0190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103180663554Serwis Samochodowy 

LITCAR Józef Litwin

 0,0019Opakowania z metali150104

 0,3140Metale żelazne160117

 0,0595Metale nieżelazne160118

 1,1130Żelazo i stal170405

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083702768996841014587AUTO-NAPRAWA 

Adam Mendelowski

 0,0280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917991378133248482"OLI-DENT" 

BERNADETA 

GAWRYŚ-ROJOWSK

A

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917606108141432616INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA - 

IZABELA 

ŚLIŻ-RÓŻAŃSKA

 0,0370Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018313141818671228289SYLWESTER 

SOBOWIEC - FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ATU" 

MECH.POJAZDOWA

 0,1650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,1850Metale żelazne160117

 0,0160Metale nieżelazne160118

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805453176020095461''OLMIX" BARTŁOMIEJ 

KÓŁKO

 0,0970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0970Filtry olejowe160107

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703189716851315557Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom. Anna 

Wdowikowska

 14,2100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016915346408132184946ALMIR Świder 

Mirosław

 1,5650Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710230196842269651GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA SPÓŁKA 

CYWILNA 

MAŁGORZATA ORLIK 

BEATA 

KONIECZKOWSKA

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807510638172166251Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Medyk S.C. Janina 

Toczek, Seweryn 

Toczek, Samanta 

Toczek

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186905873508141465314Starostwo Powiatowe 

w Kolbuszowej

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1291



 0,8550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081808252358191541129Stacja Demontażu 

Pojazdów 

RECYKLINGCAR, 

Paweł Panocha

 17,6900Zużyte opony160103

 0,1890Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,4300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 365,2860Metale żelazne160117

 14,4560Metale nieżelazne160118

 26,0500Tworzywa sztuczne160119

 2,8000Szkło160120

 5,4650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7700Zużyte opony1601031805450046860001835EURO-CAR AUTO 

SERWIS TERESA 

PAŃKO

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502027103952338231060414"SOKOŁÓW-LOGISTY

KA" SP. Z O. O. 

Sokołów Podlaski

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163704867286861262503Powiatowy Urząd 

Pracy w Brzozowie

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096905352937121555746Apteka Prywatna 

"BOREK" mgr farm. 

Robert Janocha

 0,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051806603665170340938MEBKOR JACEK 

WYSKIEL, MAREK 

WYSKIEL SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,1200Skratki190801O90.01.Z3703300446871259891ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 174,1000  20.57Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804141016841184734Opieka Pielęgniarska 

"SENIOR-MED" NZOZ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302392478651182288INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO - 

RODZINNEJ TERESA 

CIĘŻCZYK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500525167921070387Krzysztof Wójcik  

Gabinet dentystyczny
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 16,1780Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210DH25.11.Z8500045058720003404FIRMA OPONIARSKA 

DĘBICA S.A

 109,8000  90.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 02 

11

070212

 13,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0600Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

 4 719,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 171,6000Inne niewymienione odpady070299

 0,3000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 90,0960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 101,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 122,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,1000Opakowania z drewna150103

 63,3000Opakowania z metali150104

 330,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 42,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 0,1000Drewno170201

 0,2000Szkło170202

 259,0000Żelazo i stal170405

 5,3000Mieszaniny metali170407

 0,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 235,4000Osady z dekarbonizacji wody190903

 15,2000Papier i tektura191201

 151,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 12,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.02.Z6903437258131021314Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o.

 252,9070Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 3,4270Inne emulsje130802

 54,6910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 80,8630Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1910Metale nieżelazne160118

 26,1280Żelazo i stal170405

 1,3920Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,3450Osady filtracyjne (np. placek 

filtracyjny) z oczyszczania gazów 

odlotowych

190105

 80,3000Szlamy i inne odpady uwodnione z 

oczyszczania gazów odlotowych

190106

 5,5000Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania 

gazów odlotowych

190110

 253,5710Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112
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 48,7270Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 19,8780Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

190115

 6,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 47,9800Metale żelazne191202

 27,6200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 29,2900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903470838170011969NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna "INA" 

Ina Augustyn - Pietryka

 3,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208120449661AUTO CZĘŚCI - handel 

i usługi Piotr Górski

 0,0950Freony, HCFC, HFC140601

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,0000Zużyte opony160103

 0,5220Filtry olejowe160107

 0,1710Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,3130Płyny hamulcowe160113

 1,8670Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2900Zbiorniki na gaz skroplony160116

 420,5930Metale żelazne160117
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 15,7900Metale nieżelazne160118

 7,7300Tworzywa sztuczne160119

 8,5800Szkło160120

 6,5450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6770Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 3,4750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z8313673268721326049Firma 

Handlowo-Usługowa 

MĄDZIEL Stanisław 

Mądziel

 24,4310Zużyte opony160103

 0,1620Filtry olejowe160107

 0,1790Płyny hamulcowe160113

 3,9560Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 840,0050Metale żelazne160117

 20,1240Metale nieżelazne160118

 19,6960Tworzywa sztuczne160119

 11,2090Szkło160120

 10,6710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313066558672017608Usługi i Zabiegi 

Pielęgniarskie s.c. 

Wiesława Barbara 

Kubik, Władysława 

Janczura

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808780427952525819GASTRODERM Sp. z 

o. o.
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 97,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001808303935058671871281ENERGETYKA 

WISŁOSAN Sp.z o.o.

 10,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313547958672037048Zespól Praktyk 

Specjalistycznych 

OMEGA K. Stępienń 

A. Szymańska Jerzy 

Bałchan

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711615088191206342APTEKA "ELIXIR" 

farm. Dorota 

Chrzanowska-Klecha

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103602887306861686321Bartłomiej Filar 

BARTEX

 0,0060Zużyte opony160103

 0,0030Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Żelazo i stal170405

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501018313766158171409007"ASGUM" Arkadiusz 

Szot

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9000Zużyte opony160103

 0,2950Metale żelazne160117

 0,1240Metale nieżelazne160118

 1,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806461888722386585"Alta-Trans" 

Transport-Spedycja-Lo

gistyka Wójcik Sp. j.

 19,0000Zużyte opony160103

 0,3600Żelazo i stal170405
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806539698171576515Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Duszkieiwcz

 0,0300Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

1801076915741028181553786"Apteka Prywatna - 

Mgr Farm.Danuta 

Sochacka" Sp. z o. o.

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 9,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901698428151008216POL-TRAX Julian 

Borcz

 25,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058302428418651010883WYROBY Z DREWNA 

- Jan Surma

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803613627921401298Zdybel Teodora - 

Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo-Rodzinn

ej

 2,1000Opakowania z papieru i tektury150101L75.11.Z0005269896842379575Urząd Miasta Krosna

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4700Żelazo i stal170405

 0,0400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,8200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1260Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051404577741070003926Mondelez Polska 

Production Sp. z o. o.

 159,0000Opakowania z papieru i tektury150101
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 37,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9700Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5,2600Żelazo i stal170405

 0,0500Mieszaniny metali170407

 71,5000Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z6904817238171645759GALWEX Cebula 

Elwira i Wspólnicy Sp. 

j.

 56,5000Alkalia trawiące110107

 62,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 570,1200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105691558310Marcin Dec - Firma 

Handlowo-Usługowo 

Produkcyjna

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180777080 ŁUKASZ CWYNAR 

LEKARZ DENTYSTA

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych1501021806492937951967981AUTO NAPRAWA Jan 

Barszczak
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 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0870Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501111810057068171910486MRZ Piotr Zaremba

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Metale żelazne160117

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509773557952190632NZOZ "MEDSPEC" 

Przychodnia 

Specjalistyczna

 2,2850Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011123711766226852143526Zjednoczenie Sp.  z o. 

o.

 0,2150Opakowania z papieru i tektury150101

1301



 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904543608131585755NZOZ  DERMATOMED  

Stanisław Bajcar

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208691219559AUTO HAUS-BIS 

TOMASZ BABIARZ

 0,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,7305Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803588808171351147Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Wiesława 

Jasińska-Knara

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703369056871051162Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Janusz Wrótniak

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8303079608651543349Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Agata Mazur
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 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A01.30.Z0004796178160001739Rolniczo Wytwórczy 

Kombinat Spółdzielczy 

im. A. Paśki

 5,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0320Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318691593335 CARS-POL Marcin 

Pomianek

 1,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,6000Zużyte opony160103

 0,1860Filtry olejowe160107

 0,1300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 2,6000Metale żelazne160117

 0,2800Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Szkło160120
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 0,5200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,7900Skratki190801E41.00.A8304615438652144545Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

 30,2600  2.05Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801746838671363633GABINET LEKARSKI 

ELŻBIETA 

KOPROWSKA

 0,0373Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509765517952188842Niepubliczny Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy 

i Opieki Paliatywnej 

"SAN-MED B&K" S.C.

 70,0000Odpady kory i korka0301011807918788652557106REJON-LAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 100,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 90,0000Inne niewymienione odpady030199

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 6,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali150104
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809423148172173417RENTGEN 

STOMATOLOGICZNY 

EWA CZERNIA, 

ŁUKASZ KERZ S.C.

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509749837952184979"ATOPIA" 

Specjalistyczna 

Alergologiczna 

Praktyka Grupowa 

S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301625798671012709USŁUGI 

FRYZJERSKIE,USŁUG

I TRANSPORTOWE 

"STANLEY" 

STANISŁAWA GOLA

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915749128132982429KOSMETYKA Monika 

Madejska
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6904385848161007520Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Krawczyk Specjalista 

Chirurg Stomatolog

 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.14.Z3507139099510025618Fabryka Maszyn 

Lubaczów Sp. z o.o.

 238,7800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 110,0900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 28,5310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,6300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,6300Żelazo i stal170405
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 0,2150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058313063658141406547Warzocha Tomasz 

Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa" ELTOM"

 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101691671874PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"MED-WET" DARIUSZ 

SZCZEPAŃSKI

 0,0080Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810377418672238255CENTRUM ZDROWIA 

KOBIET GINMED 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180492058MAGDZIAK MONIKA 

AUTO-MAG

 0,1740Filtry olejowe160107

 0,1815Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,3650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138304135098670007681URZĄD MIASTA 

TARNOBRZEGA

 1,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1823Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,7150Odpady wielkogabarytowe200307

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056903367318161001569FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

MOTO-GUM - 

Krzysztof Brudniak

 2,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,8600Zużyte opony160103

 0,2220Filtry olejowe160107

 0,0198Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,2550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1000Inne niewymienione odpady0702998304834508652215995UNIWHEELS 

Production (Poland) 

Sp. z o.o.

 60,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 727,6200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 109,4000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 58,2000Inne niewymienione odpady080199
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 132,2000Odpady proszków powlekających080201

 708,9000Inne niewymienione odpady100399

 3 271,0000Zgary i żużle odlewnicze101003

 32,1000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,0300Inne niewymienione odpady101099

 3,3760Alkalia trawiące110107

 322,7940Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 453,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 972,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 486,0000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3 190,4350Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 192,0000  48.38Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 84,3000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 90,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2540Oleje hydrauliczne łatwo ulegające 

biodegradacji

130112

 0,3900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,7330Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 92,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 659,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 435,8000Opakowania z drewna150103

 67,4000Opakowania wielomateriałowe150105
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 17,9210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6180Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 225,4540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1840Zużyte opony160103

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0630Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 26,4000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 54,7370  62.80Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 43,7000  13.33Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,6200Opakowania z papieru i tektury1501016901290738180005568Z.P.H.U. "VERTIPOL" 

S.C.
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 0,6180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5990Aluminium170402

 2,6010Żelazo i stal170405

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102180053910PRIMA Beata Wójcik, 

Janusz Wójcik S.J.

 3,0000Skratki1908016509006607941683934Gmina Adamówka

 18,0000Zawartość piaskowników190802

 81,9000  16.38Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101F45.23.A8300127408650003102PBID INŻDRÓG  Sp. z 

o.o.

 0,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 25,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,8000Zawartość piaskowników190802

 2,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 75,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.50.Z1800093236842385877VEN-STAR Piotr 

Przybyła Zdzisław 

Staroń S.J.

 0,0050Filtry olejowe160107
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3703433776851056848SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

LEK.MED.KRYSTYNA 

KULON

 1,7900Papier i tektura2001011803276495170253464VOICE NET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Mieszaniny metali1704071803257806851749764Krzysztof Dziadosz 

Serwis Samochodowy

 1,7120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.21.Z3707630856871724187Zakład Doś. Instytutu 

Zootechniki 

Odrzechowa k/ 

Rymanowa sp. z o.o.

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0560Filtry olejowe160107

 3,3000Żelazo i stal170405

 5,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3,4050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101005141917Zakład Metalowy Jerzy 

Gregorczyk

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Zużyte opony160103E41.00.A8504563028721384615Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej
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 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,3800Skratki190801

 8,5200Zawartość piaskowników190802

 32,2200  5.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 7,0000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 1,6100Opakowania z papieru i tektury1501016901393218170003266Piekarnia iCukiernia 

"TARAN" s.c. E.Tyter 

& B. Tyter & D. Tyter

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7288Żelazo i stal170405

 0,3900Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056903694988181014581Mechanika Pojazdowa 

Kazimierz Malski

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107
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 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0500Aluminium170402

 0,5400Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904401388171030621Protetyka 

Stomatologiczna 

Tomasz Zugaj

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903174108171015805Specjalistyczny 

Gabinet Ortodontyczny 

lek. dent. Ewa 

Kopecka-Piegdoń

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803608886842395574NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"CORDIS"

 0,1170Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001361808236678131679692drukarki.rzeszow.pl 

Barbara Bator

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103830309500Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny M. 

Struk

 0,1500Inne niewymienione odpady070299DG24.41.Z0001417178130267639Spółdzielnia Pracy 

"CHEMA-ELEKTROME

T"
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 1,2960Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 1,2950Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,3600Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 0,5400Inne niewymienione odpady070599

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6340Opakowania ze szkła150107

 0,1940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1710Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3290Szkło170202

 0,6300Żelazo i stal170405

 0,0380Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0880Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,1300Papier i tektura191201
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701374136841120527STANISŁAWA 

BRZANA USŁUGI 

LEKARSKO 

WETERYNARYJNE

 0,0002Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801136500240237951023889AUTO-SERVICE 

Roman Dudziak

 0,0030Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0120Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Szkło160120
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033707593106891028404PRAKTYKA 

INDYWIDUALNA 

POŁOŻNEJ-ŚRODOWI

SKOWO RODZINNEJ 

HALINA WÓJCIK

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810391906842443942STUDIO URODY ELITE 

Monika Ksi±żkiewicz

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810961988652498993AUTOSTREFA KAROL 

KULCZYK

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166509586367951055961Dom Pomocy 

Społecznej w 

Huwnikach

 1,2020Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 68,0000  68.00Inne niewymienione odpady190899

 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6914175498132686429Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Małgorzata Waz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302272738671034390PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

PORADNIA 

REUMATOLOGICZNA - 

ANDRZEJ POLAK

 50,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101017319027PKP PLK S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w 

Lublinie

 254,5000Drewno170201

 663,8000Żelazo i stal170405

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514335397952218856GAMMED Monika 

Hanasiewicz, Ryszard 

Sarzyński
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 0,3270Metale żelazne1601176903325328141001891Guzior Wiesława 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowa 

"Autolak",Stacja 

Strumyczek

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500944507921376784Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Andrzej 

Niemyjski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804004418133576588NZOZ MedicDom

 37,9500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901102348181009143Firma Usługowo 

Handlowa Jan Siwiec

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704369726841688311SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JACEK 

MROZEK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030600963067122872302Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

Dent. Ewa Kapitan
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704002246871234709INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

ZIELNICA-BUKŁAD

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803123468641298003ED-MEDYK NZOZ 

Dariusz Kachno

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086917579958161574555"AUTO - BAJEX" 

B.BAJ, T.BAJ, 

R.LASOCIŃSKA-BAJ

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031224196296762353533Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Bukowska

 0,4100Opakowania z papieru i tektury1501019501638969220011341Przedsiębiorstwo 

Handlowe 

"PROGRESS-CHEM" 

Jan Świć

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 389,8000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B3702445116851011633Produkcja Handel 

Usługi EKOMAX 

Kotulak Jerzy

 629,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 285,1000Opakowania z metali150104

 523,0600Opakowania ze szkła150107
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 141,0000Zużyte opony160103

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 47,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 095,9000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 18,1000Metale żelazne191202

 5 146,9000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 20,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803830918672104046INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ŁUKASZ 

KOWALSKI

 0,5840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312255728171886003CHIRMED Sp. zo.o.

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131811355447952529740Medyczno-Społeczne 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Przemyślu
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 0,0920Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501018502548288721017242Firma Budowlana 

"Remont" Bogdan 

Szukała

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011807837106841392473REMEDIUM Beata 

Kiłko

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701540806841084116PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA,

NZOZ SOBMED 

BEATA SOBIERAJ

 0,2110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509615787952145755Spółka cywilna: 

Wojciech Tomaka, 

Katarzyna Tomaka 

NZOZ ASKLEPIOS w 

Birczy

 23,2000Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z1800488435170140547"METKOM" Sp. z o.o.

 7,0000Papier i tektura191201
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702989266841092009SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA TERESA 

MATERNIAK LEKARZ 

CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304107878671215476ELŻBIETA 

CZERNIKOWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500588378721449065NZOZ "HIPOKRATES" 

W DĘBICY TADEUSZ 

PODHORECKI

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810329798172174635Studio Urody Be 

Beauty - Magdalena 

Bożek

 1,4700Opakowania z papieru i tektury1501018313041658171072134Piekarnia i Cukiernia 

Spółka Jawna Ewa i 

Stanisław Konieczny 

Handel Artykułami 

Spozywczymi i 

Przemysłowymi,Usługi 

Gastro

 1,2310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania ze szkła150107

 0,1500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700706506841475472Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologicny Anna 

Malik

 0,3700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206690038488P.P.U.H. Autocentrum 

SC

 0,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,8120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Tworzywa sztuczne160119

 2,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916866288131697690Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczny lek. 

med. Adam Mrozek

 192,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058519314788721945947Produkcja Wyrobów 

Tartacznych

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502063627951560794PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

FLEBO-SAN 

WOJCIECH SKIBIŃSKI

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915788158131202091Gabinet Okulistyczny 

A. Kos-Dobrowolska
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 0,1800Metale żelazne191202DH25.22.Z1800789858133426713FOLPRODUKT s.c.

 14,2400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704454226841385504Stomatologia-Lwowska 

10 (Marcin Tatrzański)

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505130468721668956Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Falarz - Górska

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101180994676Rafał Dziura RD 

MEBLE

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Żelazo i stal170405

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103704883838191452911P.P.H.U. - 

"SOKOŁOWSKI" 

GRZEGORZ 

SOKOŁOWSKI

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6903455528171016414Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Boguta

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090600664307122983556"ESKULAP"G.CZARN

ECKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904459118131901268Prywatny GAbinet 

Stomatologiczny Marta 

Dynia-Polaczek

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

1501110001215835250007885BIURO URZĄDZANIA 

LASU I GEODEZJI 

LEŚNEJ

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,9300Żelazo i stal170405

 0,2700Papier i tektura200101

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500631698721051322SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

LARYNGOLOGICZNY I 

AUDIOLOGICZNY 

Stanisław Uryasz

 0,0950Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030000802177770002702INSTYTUT OCHRONY 

ROŚLIN - 

PAŃSTWOWY 

INSTYTUT 

BADAWCZY
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0620Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023711075106841866327GABINET 

WETERYNARYJNY 

"ALDO" 

ROSENBEIGER 

PAWEŁ

 1,0000Opakowania ze szkła1501071806199786842607964CENTRUM 

DZIEDZICTWA SZKŁA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 142,0650Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DJ28.51.Z6902978768130267970Pratt & Whitney 

Rzeszów S.A 

(wcześniej WSK PZL 

Rzeszów)

 0,7000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 1,5000Inne niewymienione odpady070299

 34,9000Wody popłuczne i ługi macierzyste070701

 2,2100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704
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 60,9300  8.71Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

070711

 0,7400Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 23,5400Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 13,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,0470Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 120,9100Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania zawierające 

substancje niebezpieczne

100907

 45,1000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 7,7000Inne cząstki stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

100911

 42,4400Inne niewymienione odpady100999

 0,8000Kwasy trawiące110105

 116,5100Alkalia trawiące110107

 21,7700  0.04Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 540,4920Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 4,7350Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 102,4100Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 4,0500Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 349,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 181,3140Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 32,6540Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 22,5600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 197,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 42,8900  16.90Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 4,3500  0.30Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 17,8000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 63,4400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 14,4400Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 6,9200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 31,0600Inne niewymienione odpady120199

 1 518,2700  13.66Wodne ciecze myjące120301

 5,1500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 83,8730Opakowania z papieru i tektury150101

 10,3450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,7000Opakowania z drewna150103

 4,9960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3260Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 28,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,2320Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,4450Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,1790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0900Węglopochodne okładziny piecowe i 

materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 01

161102

 15,4900Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,1300Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 5,2300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 56,8700Drewno170201

 59,7050Szkło170202

 47,8650Tworzywa sztuczne170203

 275,8370Żelazo i stal170405
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2500Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 268,0100  56.01Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 69,1900  18.13Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 14,5500Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0400Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 27,8000Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902351028131002914NZOZ "RUDEK" 

Gabinet Rehabilitacji 

Medycznej

 0,7100Opakowania z papieru i tektury1501018301887688670008462Andbud Salon 

Łazienek Technika 

Grzewcza - Grupa SBS 

Czesława 

Andrysiewicz

 0,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 56,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101830188343"TASTA ARMATURA"  

Sp.z o.o.

 4,6580Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809872685170105315Studio Urody MADLEN

 200,3900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018302070818671001261PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO-HA

NDLOWO-USŁUGOW

E DAWI JACEK 

SIBIGA

 2,5500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,3300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2380Odpady spawalnicze120113

 0,4850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6877Opakowania z metali150104

 58,0900Metale żelazne160117

 0,0057Metale nieżelazne160118

 4,9348Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,4780Miedź, brąz, mosiądz170401

 7,3706Aluminium170402

 0,7639Ołów170403

 1 049,2848Żelazo i stal170405
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 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502319927951215198Gabinet 

Stomatologiczny 

Norbert Świrk

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe1606018300258718650010473 ZABAWA BOGDAN

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704625676841355087SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA AGATA 

ŻURAW-WIŚNIEWSK

A

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030040225766870006490HALINA BŁASZCZAK - 

PIKUS FIRMA 

HANDLOWA HBP

 34,6200Metale żelazne1601170172580245262544258"PKP INTERCITY" S.A.

 0,0950Metale nieżelazne160118

 0,7200Inne niewymienione odpady160199

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318690582000Gmina Boguchwała

 0,8700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031224247838731477123Centrum Stomatologii 

Rodzinnej

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500788638721300363Prywatny Gabinet 

Lekarski Bożena 

Szymańska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810504928172108727Salon Urody "Bonita"

 0,2200Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402098303041408651503278Zakład Tapicerski 

Piątkowski Hieronim

 4,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.11.Z0003808768170005029Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc 

Chłopska”

 6,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031200677876792854642VOXEL SPÓŁKA 

AKCYJNA
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 0,2780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032928632699591233567NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"TRANSMED" MARCIN 

STRÓŻYK

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904913608151467496Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Szajnar

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116509717957941103931AUTO - NAPRAWA 

Marek Żelisko

 0,0300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053619645866842593452Mechanika Pojazdowa 

Marcin Półchłopek
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 74,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690180625Zakład Stolarski 

Zbigniew Dykas

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702131200946728732052153GRZEGORZ NOWAK 

F.H.U KIKO

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4600Żelazo i stal170405

 0,6700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056902981728131004184EKOLOGIA II Sp. z 

o.o. Sp. Komandytowa

 8,4950Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,2600Płyny hamulcowe160113

 0,1000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 341,7200Metale żelazne160117

 25,1360Metale nieżelazne160118

 23,5000Tworzywa sztuczne160119

 10,8400Szkło160120

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,4500Inne niewymienione odpady160199

 10,9250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3400Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 60,8200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305083624032177322176369ZAKŁAD ROBÓT 

SANITARNYCH 

"SANATOR-BIS" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 54,5490Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005071478170005880BANK SPÓŁDZIELCZY 

W PRZECŁAWIU

 1,1500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800991906841665089ŁACH ANNA FIRMA 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNA "TIMBERPRO"

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301200848651037942Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Joanna 

Jasiołek

 0,0015Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161803385295170268879Lokalna Grupa 

Działania 

"Trygon-Rozwój i 

Innowacja"

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801337508132326228NZOZ GASTROVITA 

Agnieszka Niepokój - 

Wiktor

 0,4850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.14.F0002911158132993427Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa
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 2,0720Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 33,5540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DJ28.11.B8304134618652079486REM-WAR Sp.z o.o.

 23,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0900Odpady spawalnicze120113

 0,0900Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0240Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0820Inne niewymienione odpady130899

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Tworzywa sztuczne170203

 39,7910Żelazo i stal170405
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 0,1360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166917520358151351776FHU JMG Janusz 

Gwizdak

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802473537411110981NZOZ "MARIDENT" 

SYLWIA 

ŁYSIAK-TENETA

 1,5000Inne niewymienione odpady060199DJ28.21.Z6514954867941646206Moeschle Polska Sp. z 

o.o.

 1,0000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 54,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

Opakowania z papieru i tektury1501011810303486842637296MICROELECTRONICS 

SP. z o.o.

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056907009708151293688Jacek Kaszyca Zakład 

Wulkanizacyjny Usługi 

Handel

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,4750Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103362157178EMKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161810152258133680096TERMORES Sp. z.o.o

 8,2600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056901915928170003906F.P.H.U.-STANISŁAW 

WĘGRZYN

 0,3500Opakowania z drewna150103

 3,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081228246376793091382AUTO SPEKTRUM Sp. 

z o.o.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5900Zużyte opony160103

 1,1000Filtry olejowe160107

 4,5850Tworzywa sztuczne160119

 1,3450Szkło160120
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 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500238457950005139Przedsiebiorstwo 

Turystyczno 

Transportowe 

"CHORTYCIA"

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033707391586842246822"Zdrowie " sp.z o. o.

 1 641,0000Odpady kory i korka030101690449398KRONOSPAN  Mielec 

Sp. z o.o.

 18 027,4400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 787,5500Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

030182

 1 396,2000Inne niewymienione odpady030199

 447,9200Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 297,5800Inne niewymienione odpady080499

 3 667,8100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 63,2900Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 32,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 144,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 25,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 3,9200Opakowania z metali150104

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,9220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5850Aluminium170402

 861,9660Żelazo i stal170405

 19,2200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 11,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916719708131793703Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Jolanta Borowiec
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3700705256841313309PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ANNA MACHOWSKA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811214538672190212MOBILNY GABINET 

KOSMETYCZNY 

IWONA CZERNIK

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6902498198130005678Apteka Prywatna mgr 

farm. Danuta 

Kaniuczak

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8303108678671071830Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny Anna 

Stolarska

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091811145718652560166MARIA SZCZYGIEŁ 

APTEKA PRYWATNA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809683908171858857Serwis Samochodowy 

"Auto-Les"

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904045628171016058Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Wioletta Ziomek

 162,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN37.20.Z6917524958722167676WELDON Sp. z o. o.

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 382,8600Kwasy trawiące110105

 117,6600Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 130,8000Cynk twardy110501

 124,2000Popiół cynkowy110502

 0,7500Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 26,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 203,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Inne oleje hydrauliczne130113

 36,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 33,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 181,4000Opakowania z drewna150103

 4,0000Opakowania z metali150104
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 2,5680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 0,6000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 126,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,8000Inne niewymienione odpady170182

 0,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 509,2000Żelazo i stal170405

 0,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 47,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 25,7000  25.70Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802617107952424633NZOZ Podkarpackie 

Centrum Zdrowia 

Psychicznego-S. C.

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101810214968171657461"Mikroserwis" Paweł 

Lipiński

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,0350Inne niewymienione odpady160199

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701868316841334286INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

EWA PARADYSZ

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021804604148721150432Firma Usługowa 

Leszek Furman

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0100Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121
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 0,0300Aluminium170402

 1,5200Ołów170403

 1 078,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053701166586870004195"INTERHOME" Marek 

Iwanowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509513157941164708Małgorzata Mazur 

Pielęgniarka 

Środowiskowa 

Rodzinna

 2,9000Żelazo i stal170405DM34.30.A6900392528170002700ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY DARIUSZ 

KAMIŃSKI i S-ka

 0,2560Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DJ28.71.Z0004207138190002152Spółdzielnia ASPROD

 598,1750Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 1,0600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 3,8840Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,0160Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 3,9500Inne niewymienione odpady080499

 6,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0690Osady i szlamy z fosforanowania110108

 0,0620Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0250Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108
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 0,0540  0.05Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,5170Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0470Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2990Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0215Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3620Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 87,1600Żelazo i stal170405

 0,0280Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190117
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903866578131179222Prywatna Praktyka 

Lekarska Artur Bijoś

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133700141426840000838Przedsiębiorstwo 

Sanitaryjno-Turystyczn

e "STOMIL" Sp. z o.o.

 0,7580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711843378191093091INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOLANTA KWATER

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106900178888161125656Usługi Fotograficzne 

Wiesław Podkalicki

 0,4500  0.45Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028302194408651005267Firma KAMA Izabela 

Źródłowska-Macko

 0,0500Odpady spawalnicze1201131800740658171999612"TRANSJANBUD" Jan 

Trela, Małgorzata Trela 

s.c.

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 18,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0030Inne niewymienione odpady0803993704082206871619817Zakład 

Usługowo-Poligraficzny 

"Piast Kołodziej" Sp. 

cywilna Maria 

Kołodziej, Łukasz 

Kołodziej, Anna 

Kołodziej -Wiśniowsk

 0,1400Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,2600Papier i tektura200101
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515336957941166570Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Anna Kuryło

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700726136841061635Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Andrzej Wilga

 0,3270Opakowania z tworzyw sztucznych150102DE22.21.Z1801902455170199138PPUiH CIS Sp. z o.o.

 118,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011126904839468132418350B&M OPTIK Sp. z o.o.

 0,1000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła zawierające substancje 

niebezpieczne

101113

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,5050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DL31.50.Z6514256987952201666Zakład Sprzętu 

Oświetleniowego 

"SZPAK" Produkcja 

Sprzętu 

Oświetleniowego Sp. j.

 9,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0070Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0002Odpady spawalnicze120113

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,0022Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036908333988132167586Gabinet kosmetyczny 

MARILYN Genowefa 

Szopińska
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6514333217952218833NZOZ Res-Medica

 2,8900Żelazo i stal1704051805625058721779957"Kewo-Pol" Ewa Żoł±dĽ

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313098438652316957NZOZ Achilles s.c.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711491928181570721PUNKT APTECZNY 

SPÓŁKA CYWILNA

 28,0000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105DF23.20.B3710131856842262465Serwis Techniczny MIS 

Polska Sp. z o.o.

 73,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 19,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801363468181298176FIRMA "MEBLE 

WÓJCIK" 

PRODUKCJA - 

USŁUGI - HANDEL 

Patryk Wójcik

 0,0770Tworzywa sztuczne170203

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205691392507AUTO-SPARK ADAM 

GŁODOWSKI
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 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806736606861428429DAKAR S.C.

 9,1100Żelazo i stal170405

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098126624458522257587MIDIAFARM SEWAR 

KHEDER

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917764555170078914Salon Kosmetyczny 

Agata

 54,7600Zgary i żużle odlewnicze101003DJ28.75.B6904180388131363233EZAL sp.j. L.Z. 

Pudłowscy, W. Dragan

 6,6300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7200Żelazo i stal170405

 81,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DE22.23.Z3702257496841000645Inwest-Profil Sp. z o. o. 

sp. k.

 0,4000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 0,6000Odpady proszków powlekających080201

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 61,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,7000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 10,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 24,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1980Zużyte opony160103

 0,0280Filtry olejowe160107

 0,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6515566737952339353NZOZ LAUMED A. 

Bak, A. Cygan, L. 

Kędzierska, U. 

Szajna-Sochacka Sp. 

p.
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691677782 000288133279175NZOZ "RES-MED" 

S.P.

 8,3900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043704966266852049632Zakład Przetwórstwa 

Owoców i Warzyw 

VORTUMNUS Sp. z o. 

o.

 5,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1400Opakowania z drewna150103

 2,1000Opakowania ze szkła150107

 0,4800Skratki190801

 0,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916752868133273356ARS MEDICA 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Rzeszowie Adam 

Baranowski i Partnerzy 

Spółka Partnerska 

Lekarzy

 0,0270Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201171807573098151794580TurboSpec Sp. z o. o.

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Odpady z odtłuszczania parą120302

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Metale żelazne160117
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 0,0250Metale nieżelazne160118

 1,5600Opakowania z papieru i tektury1501016502289847941174753PIEKARNIA 

"BUŁECZKA-BIS" 

JANINA KAŁAMARZ

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700895656841070597NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LIG-DENT LIGENZA 

MAŁGORZATA

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905241548131683044Klinika urody 

"GLORIA" Krystyna 

Szczęch

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504591928721377383Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Jolanta 

Kowalczewska

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0614753719181753830Apteka "Nad Tanwią" 

mgr Agnieszka Dubiel

 0,2140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3703524886841506267PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MACIEJ POHL
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 0,3400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110CB14.21.Z3703926776842057854PPK "ŻWIRGEO"s.c.- 

Z.Trytko, 

T.Malczewski, 

W.Hejnar

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208361229208 MOTO-MAR DAMIAN 

MARTOWICZ

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304468008671070983Jarosław Stepień 

Lekarz 

Medycyny-Otolaryngol

og

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005481008141258696Urząd Gminy 

Dzikowiec

 7,8150Skratki1908013704821916881212477Gminny Zakład 

Komunalny sp. zo.o.

 4,9900Zawartość piaskowników190802

 1 098,2400  319.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych1501021807556585170133984Meble-Bogart.pl 

Łukasz Grata

 2,5600Papier i tektura191201
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303328408651776355Marek Piotr MYSZKA 

PHU FABRO

 22,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011805236008651432940Cegielnia "MAJ" Iwona 

Pasztaleniec

 49,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.14.C0400202996842365892NZOZ KONWENTU 

BONIFRATRÓW

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051800477435170131815AUTO-KASACJA, 

RCYKLING  Tadeusz, 

Urszula, Robert KLOC 

S. C.

 27,4100Zużyte opony160103

 5,2600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 6,5000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 548,7330Metale żelazne160117

 30,2800Metale nieżelazne160118

 5,4400Szkło160120

 5,8700Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801630017941018390NZOZ "ADAMÓWKA" 

Maria Motyka

 163,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056902443908171001281SZYPUŁA KAZIMIERZ 

TARTAK W 

RZEMIENIU

 6,6340Odpady tworzyw sztucznych0702136903507548131022176ZELNAR Zakład 

Narzedziowy Sp. z o. 

o.

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,3430Inne niewymienione odpady120199

 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700481356861200956Renata Waszczuk 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 103,7000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.A9329869798982039811Darfrost Plus Sp.  z 

o.o. (do 27-12-2006 

PolGrup Spółka z o.o.)

 11,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0331Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Żelazo i stal170405
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 0,3970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807771408131103176STOMATOLOGIA 

BIODENT J.Pomianek 

(wcześniejPry. 

Gab.Stoma. J. i R. 

Pomianek)

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700830316841127067MARZENA ULIASZ 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901441388131045326Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Cieszyńska - 

Wojtaszek

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806838296842619074Specjastyczna 

Praktyka Lekarska 

SENSIMED J.Słowik, 

M. WęklarSp. 

partnerska

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A1801923796871859711AUTOMET GROUP 

Sp. z o. o. Sp. K.

 0,1220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 9,3350  3.73Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503170268721044807Gabinet 

stomatologiczny lek. 

dent. Jadwiga 

Naziemiec

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903134578132697829Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny 

specjalista ginekologii i 

położnictwa lek. med. 

Grażyna Mroczka

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096902218678160002288APTEKA PRYWATNA 

"BERBERIS" MGR 

FARM. ALDONA 

BOCEK-TELKA

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404N85.11.Z3704825128191014861Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Strzyżowie

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,3200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,7750Opakowania z papieru i tektury150101

 16,1300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 32,4460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0180Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904259148171035400Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorczyk Maria

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8303068608671237265Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Otolaryngologiczny

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515524397941526548Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Grażyna 

Krzyżanowska

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312303088652296605SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA S.C. 

MROCZEK MARIA
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 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096907240608133168553Apteka "ESKULAP" 

s.c. Małgorzata 

Bieniasz & Maria 

Wójcik

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703545826891050390PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY MAREK 

KĘSKA

 457,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051811402786020132469EURO-RAMA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2400Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0510Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0580Inne niewymienione odpady080499

 2,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901285768191224009SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

FLORCZAK EWA
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904547788171043368Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Tomasz Pałka

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502251127951518421Tomasz Partyka Usługi 

Transportowo-Sprzętow

e

 0,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.B8300362198650003071Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

 1,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2 499,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 963,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 488,8800Opakowania z metali150104

 1 650,6800Opakowania ze szkła150107

 3,3000Zużyte opony160103

 0,6300Metale żelazne160117

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,5140Mieszaniny metali170407

 7 047,4900Inne niewymienione odpady190599

 89,6600Skratki190801

 102,2200Zawartość piaskowników190802

 5 545,0000  1,079.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,1500Metale żelazne191202

 10,5000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 5 384,2800Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 20 371,0600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903081088131636180Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Grzegorz R. 

Skrzypek

 0,2460Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208691668748ATJ AUTO SERWIS 

Tomasz Jastrzębski

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0780Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0740Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303660698651274866Ewa 

Biedrzycka-Chmura

 0,0280Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011802622755170231190BEST 

CONSTRUCTION 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056904353448131877357MOTOR-BIS Beata 

Drzał

 0,0180Opakowania z drewna150103

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0860Filtry olejowe160107

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502218127951627021Elżbieta Wojnarowicz 

Gabinet 

Laryngologiczny

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903072678171032672NZOZ Medi-Centr s.c.
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509588207921018027Czyż Marek-Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031801549246841473987Ryszard Giera Zakład 

Usługowo-Remontowo-

Handlowy

 0,0880Zużyte opony160103

 0,0440Metale żelazne160117

 0,0180Metale nieżelazne160118

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803442408191623502NZOZ VISMED 

CENTRUM ZDROWIA 

WOJASZÓWKA  

GRAŻYNA SITKO 

MAREK ZIAJOR  SP. Z 

O.O.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C8312235968651257810INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ 

STANISLAWA ŁACH

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701360466861114458Gabinet Weterynaryjny 

Janusz Pelc
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904318148151024801Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Kuźniar

 0,1400Miedź, brąz, mosiądz1704011803734485170272160Klimar" M.Kawula, P. 

Kozłowski

 2,2380Żelazo i stal170405

 4,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051800912768181626605DIVA Sp. z o. o.

 0,0410Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,8600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201023700132506850000260Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "FURMET" 

Stanisław Furtek

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,6390Odpady tworzyw sztucznych0702138516640958721945367DUET sp. z o.o.

 6,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 56,9850Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.53.Z1801850148133485377Odlewnia Ciśnieniowa 

META-ZEL Sp. z o.o.

 1,3150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 75,7670Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7210Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 12,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 1,7000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 52,2650Metale żelazne160117

 135,4800Odpady tworzyw sztucznych070213DL32.20.A8304630688171817663HENRYK BURY Sp. z 

o.o.

 25,0370Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 7,1000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3600Inne niewymienione odpady100899

 7,9500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 12,9600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 5,0440Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,6100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,8860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2320Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 32,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 12,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,8970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4110Filtry olejowe160107

 1,9200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 23,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 54,8400Żelazo i stal170405

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803048908131778201STOMATOLOGIA  

Barbara Klimowicz

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 4,5000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701036900621798132076777USŁUGI TECHNICZNE 

W CERAMICE 

BUDOWLANEJ 

CZECH MARIUSZ

 7,0400Odpady proszków powlekających0802018504711358721141232,,AW POL'' Waldemar 

Olejniczak

 3,3100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 32,8700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,2500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 11,3100Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,7900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904384088151276141Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Olędzka

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205691550811FALANDYSZ 

STANISŁAW, 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 40,0000Filtry olejowe160107

 0,4610Żelazo i stal170405

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101810031408171993029Fryzjerstwo Damskie 

"Anja" Anna Rosiewicz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091802075146871864391APTEKA EGIDA 

MAGDALENA 

KIELAR-KOSTKA 

GRZEGORZ KOSTKA 

SPÓŁKA CYWILNA

 2,4700Opakowania z papieru i tektury1501010107712805221004200"UPS POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101801375066842320719Usługi Motoryzacyjne 

Blacharstwo Reg. 

Plastiku Paweł 

Kurzawa

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte opony160103

 0,0350Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Inne niewymienione odpady0202996904120998131279372Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego 

"BŁAŻOWIAK" s.c. 

Piotr Woźniak, Ewelina 

Woźniak

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502328567921645899Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Sławińska Rechton

 882,5000Odchody zwierzęce0201064901956337340005980Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "ZACZYK" 

Jacek Zaczyk

 1 767,4000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 78,5000  14.68Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 949,2800Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 3,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Aluminium170402

 10,0100Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032104117755991991157GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

CHMIELOWIEC

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

1374



 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202180199743Mechanika Pojazdowa 

- Naprawy Bież±ce - 

Mariusz Chorzępa

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0630Filtry olejowe160107

 0,0210Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801018304476328652130342AGNIESZKA 

SARNOWSKA-SALON 

KOSMETYCZNY

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509001577931209898Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Andrzej 

Szymański

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805433018171929592BELL'ART Żaneta 

Czepiel

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DM35.30.B0108434005250007402EADS PZL 

"WARSZAWA-OKĘCIE

" SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte opony160103

 0,1290Aluminium170402

 6,9970Żelazo i stal170405

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091800394207951964824Robert Basarab Firma 

Handlowo-Usługowa 

"BAS"

 0,5800Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702086902526108130140614MARMA POLSKIE 

FOLIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1 753,6690Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0330Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1870Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 107,5500Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,4150Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 0,4380Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080413

 0,0065Odpady spawalnicze120113

 0,0095Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7770Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 77,2920Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,1800Opakowania z drewna150103

 21,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 51,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte opony160103

 0,1874Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,8100Żelazo i stal170405

 1,5440Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061809565815170362302Auto Center Sp. z o. o. 

Rzeszów z/s Świlcza

 0,2620Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 11,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 8,6350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4880Filtry olejowe160107

 0,0420Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046905054938171669820Pizzeria Margeritta" 

Mała Gastronomia 

Władysława Rymarz
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 0,0020Opakowania z metali1501041803115656842527863SAMOCHODY - 

HOLOWANIE - 

USŁUGI 

NAPRAWCZO-DOJAZ

DOWE RAD-DAN 

RADOSŁAW JARACZ

 0,0170Metale nieżelazne160118

 0,0220Tworzywa sztuczne160119

 0,0420Szkło160120

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0710Żelazo i stal170405

 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501016901859248190001276FUH "WOJAN" 

ANTONI WÓJTOWICZ

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.53.B8500543608720006785Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

EMAR Nowak, 

Przebięda Sp. j.

 0,4000Zużyte opony160103

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011810705508131203015 ALEKSANDRA 

CZAJKA-PISZ

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904805285821023163Primadent Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Majkowska - 

Krzywkowska Ilona

 2,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101690191184"JANAR" Jan 

Rędziniak
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701626936871111697KAPCIA TADEUSZ 

Usługi 

lekarsko-weterynaryjne

 2,1000Opakowania z drewna1501030062134875220103934PKP CARGO 

CONNECT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,7000Drewno170201

 2,8000Żelazo i stal170405

 1,3400Opakowania z papieru i tektury1501013560082305512277121Belmeb Sp. z o.o.

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,6200Odpady tworzyw sztucznych0702138127117068522424016"AMNON POLSKA" 

Sp. z o. o.

 1,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304835278171389925Gabinet 

Stomatologiczny Rafał 

Zieliński

 0,0063Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803188302835968651223403PHZ "HEJS" Jerzy 

Bigos

 0,3200Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DL33.30.Z6906905338161501450Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "NS 

AUTOMATYKA" Sp. z 

o.o

 0,0125Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0014Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011803868826842550862DIOXID SPÓŁKA z o. 

o.

 0,0720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704543616841224729Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Wacław Zimka

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304101498651667985Indywidualna Praktyka  

Pielęgniarska Maria 

Kołodziej

 2,1000Odpady tworzyw sztucznych070213G52.12.Z6514751477921976314Sanakiewicz Sp. z o. 

o.

 0,1000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 0,0200Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,7500Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3300Aluminium170402

 11,5000Żelazo i stal170405

 21,5200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.74.Z0056960298710001875STALBIG MARIA JEŻ

 11,7900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,5600Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2300Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109

 0,6700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702806113772467742743094ORLEN Laboratorium 

Sp. z o.o.

 0,0170Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8800Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Opakowania z metali150104

 0,1650Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Opakowania ze szkła150107

 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0060Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0100Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0600Drewno170201

 0,0800Szkło170202
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 0,1100Tworzywa sztuczne170203

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141803628707941771383Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w 

Łopuszce Wielkiej

 0,0099Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808080246792717141Całe i Białe Joanna 

Filip

 3,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A6900420308170006939"TECHSMET" Smykla 

Stanisław

 0,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0021Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0800Żelazo i stal170405

 2,7900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126903271988171003713EKOPROMAL Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

s.c.

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8800Żelazo i stal170405
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8503667058721072212Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Przybyło

 0,0120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DE22.23.Z3706258686841086204PPUH "ASPOL II" 

Andrzej Ulanowski

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902518518131091415Prywatny Gabinet 

Okulistyczny lek. med. 

Lidia Bełzak

 24,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180778659MICHAŁ KO¦MIDER - 

DREWNO KO¦MIDER

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

1801073711591736841288221PUNKT APTECZNY 

MAŁGORZATA 

STEFANIK

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905827508151008908Gabinet Lekarski 

specjalista medycyny 

rodzinnej

 17,6000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

0104131800323228651443582Zakład Kamieniarski 

Mirosław Hasiak
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8503563228721372954Jolanta Walczak

 0,2000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121807781806020130565ZAKŁAD STOLARSKI 

P-P-H SŁOMIANY S.C. 

HENRYK I PIOTR 

SŁOMIANY SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802937036861023106Zakłąd Opieki 

Zdrowotnej "ZDROWIE" 

Janusz Kindelski

 0,2120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201213501387476780027324MOSTOSTAL 

KRAKÓW SPÓŁKA 

AKCYJNA

 1,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502028524987188691756761Firma Usługowo 

Handlowa "Petro-Awa" 

Sp. z o.o.
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056907161558181510245PAMAR Paweł Koźlak

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018300249668671035969MIROSŁAW MOTYKA 

"POLANO - MOTYKA"

 0,1950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,1250Metale żelazne160117

 0,0250Metale nieżelazne160118

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088302323868651018353Mechanika Pojazdowa 

- Bajek Ryszard
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091805787208671222111APTEKA Barbara 

Janeczko

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900933818131750674Gabinet Pediatryczny 

Barbara Duhl

 0,8420Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.56.A8304557268171812364"WABEX" Sp. z o.o.

 20,4510Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,7400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0020Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,7500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801195896871284788GABINET 

DENTYSTYCZNY 

JO-DENT JOANNA 

PIETRZKIEWICZ
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 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093622558057921683434Agata Stadnik Apteka 

Melisa

 8,4200Żelazo i stal1704051810119318181126759STALBER Alberski 

Józef

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych1501026917404348151629585"STAL-ROL" Michno 

Spółka Jawna

 2,9800Papier i tektura191201

 0,6200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133711504626842190725AUTO-PROBLEM 

Usługowy Warsztat 

Mechaniki Blacharstwa 

i Lakiernictwa 

Samochodowego 

Pomoc Drogowa 

Mariusz Kłap

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086500658557941214501Firma 

Handlowo-Usługowo-Tr

ansportowa 

MOTO-FAN Jacek 

Fudali

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6700Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0100Tworzywa sztuczne160119
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 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0340Aluminium1704021810387528652559424PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "AUTO-GAZ-BUT" 

CZESŁAW SŁOWIK 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500338557921019937Blacharstwo 

Samochodowe i 

Mechanika  Zbigniew 

Nowosiadły

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,0200Aluminium170402

 0,5050Żelazo i stal170405

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205CB14.11.Z3700046236860001108ZAKŁAD 

EKSPLOATACJI 

KRUSZYWA I 

WYROBÓW 

BETONIARSKICH 

Spółka z o. o.

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.11.Z3700169166841003649Centrum Rehabilitacji 

KRUS

 0,0920Aluminium170402
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 1,4600Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180125868GABINET 

KOSMETYCZNY 

"MAŁGOSIA" 

MAŁGORZATA 

RASZEWSKA-POPEK

 22,1200Opakowania z papieru i tektury1501016900181108130139580"GIEWONT" Sp. z o.o. 

Firma Handlowo 

Produkcyjna

 1,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9700Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704475406861021455Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Anna 

Wojnowska - Kolasa
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703779106851867334GABINET 

KOSMETYCZNY 

SUNRISE WIOLETTA 

GRYC

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805951378172130939Salon Kosmetyczny 

"Natalia" Natali Indyk

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801118504804188721375013AUTO-LAK Wojciech 

Bolek

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500435527951441842Marta Chrobak 

Praktyka Pielęgniarska

 4,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690512560MAGDREW Produkcja 

- Handel - Usługi
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809139916842530575SALON 

KOSMETYCZNY 

"PATTIE" Patrycja 

Morawiecka

 1,2750Zużyte opony1601031805004968161567360WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

TOM-SERWIS 

TOMASZ MŁYNARSKI

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705034446871209462Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Mirosława 

Sobkiewicz

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181803021648672165556ME LOGISTICS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 5,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514323107951460822Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Stom. Elżbieta 

Petzel-Segiet

 7,0000Opakowania z papieru i tektury1501011806384098172153780SSC Sp. z o. o., sp. k.

 0,0165Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917496138133329625GPJ Sp. z o.o.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300779748651057519Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Dwórznik

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102830034255FIRMA 

TRANSPORTOWO-RE

KULTYWACYJNA 

"TRANS-BIK" 

STANISŁAW BIK

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501011803356896881235372Piotr Gądek Pracownia 

Stolarska "SEKWOJA"

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8500Zużyte opony1601031803534706841647105ROBERT WOLTMANN 

FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA"KORD" ROBERT 

WOLTMANN

 4,0000Odpadowa masa roślinna0201038132989236Barć Andrzej

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917684448131077579Uslugi 

Stomatologiczne 

Małgorzata Hałdys

 96,4000Żelazo i stal170405DA15.41.Z6917406708151629378ENERTEK Sp. z o.o.

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026917891338151275874Kazimierz Kot Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa
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 1,2500Papier i tektura191201

 0,0010Inne niewymienione odpady090199N85.11.Z0003066808652074945Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Nisku

 0,3400Zużyte opony160103

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 36,5580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011810332308172174664Frezmet Sp. z o.o.

 6,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 75,0000Odpady zawierające siarkę050702E40.22.Z015716698 000615272432041Operator Gazociągów 

Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM Sp. z 

o.o.

 0,0980Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 24,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,9080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,4090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Miedź, brąz, mosiądz170401

 64,1000Żelazo i stal170405

 1,4000  1.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105180481310HOMA DARIUSZ KD 

MEBLE

 0,0270Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804106502357547941322248Zakład Stolarski 

"BACHO" Dariusz 

Ochab
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 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,9800Odpadowa tkanka zwierzęca0202026917870975170092475Podkarpackie 

Gospodarstwa 

Drobiarskie Ovo-Res 

Sp.zo.o

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802501488131556073Gabinet Lekarski 

Krystyna Piasecka

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086500141607921077099Mechanika Pojazdowa 

Zdzisław Kochan

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900234308170006477Apteka Prywatna 

Czermin - Marek Pidek

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702131810766758151685483Robert Supiński 

MEBLERS

 0,2400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203048302292438671006637MARTA BRZEZIŃSKA

 9,5550Zużyte opony1601036902347468160001159FIRMA HANDLOWA 

"CENTRUM" MAREK 

ŻUREK

 1,6820Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026509763807921364338Gabinet Weterynaryjny 

lek. Marek Wilk

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205360994102 TRANS-DAN-SERWIS 

DANIEL HARYZA

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703446616871360934Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Beata Bałon

 1,1900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016515391957941047718Gabinet Weterynaryjny 

Beata Chmura-Musiała

 1,0300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z831198651NZOZ PORADNIA 

OGÓLNA

 0,0250Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402210010230038131096298IZBA SKARBOWA W 

RZESZOWIE

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4780Zużyte opony160103

 0,5620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,2804Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9120Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0500Żelazo i stal170405

 6,1000Papier i tektura191201

 0,0060Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0400Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 25,6600Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021809085478652511297Iwona Rogowska 

„Łapka” Gabinet 

Weterynaryjny

 0,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051802272678651473235WITOŃSKI-MEBLE 

Marcin Witoński

 0,1540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086902502488170007436"Kilian" Sp. z o.o.

 0,1240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081804893306851169535AUTO-EXPERT 

STANISŁAWA 

ADAMIK

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0420Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0550Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101F45.33.C6915345808133193574Przedsiębiorstwo 

Budowlane AWERS 

Sp. z o o

 0,0070Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0150Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103030951321Dryżałowski Bartłomiej 

- Gabinet 

Stomatologiczny

 0,2430Miedź, brąz, mosiądz1704011801377948171686333DR Dariusz Radka

 0,2430Aluminium170402

 2,6250Żelazo i stal170405

 77,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011804773728652519991STALREM Sp. z o.o.

 0,1220Baterie i akumulatory ołowiowe1606013702474906891000713Wiesław Janusz 

BADSAM
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 0,1890Żelazo i stal170405

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026500344297951075604MECHANIKA 

POJAZDOWA Zbigniew 

Szpunar

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0320Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2950Tworzywa sztuczne1601191803410308161072003USŁUGI 

BLACHARSKO - 

LAKIERNICZE 

CZESŁAW DĄBEK

 1,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504629008171371210Gabinet 

Stomatologiczny 

"GRYF" lek.med. Anna 

Bombrych

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400398808151594220Niepubliczny Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy "Dom 

Błogoslawionego 

Achillesa"

 10,8200Opakowania z papieru i tektury1501016906947498133093826"BAĆ-POL"Sp z o.o.

 2,8650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1580Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,4200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089327839578961321057VOLVO MASZYNY 

BUDOWLANE 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5200Filtry olejowe160107

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081467584365213651422PGB Energetyka 7 Sp. 

z o. o.

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 11 479,0000  459.00Ciecze z beztlenowego rozkładu 

odpadów zwierzęcych i roślinnych

190605

 0,0620Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DD20.10.A0006652027950200378Spółdzielnia Kólek 

Rolniczych

 0,0050Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1300Żelazo i stal170405

 11,3000Opakowania z papieru i tektury150101691534137 "ANIA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6120Inne niewymienione odpady0804993704054636861404535Chester Molecular 

Wiesław Rychlicki

 0,0320Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0800Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091802723518151670116APTEKA PRYWATNA 

TOMASZ 

DZIURZYŃSKI

 0,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134322788679462312715Orange Real Estate 

Sp. z o.o.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917582915170057562NZOZ MATI - MED 

Urban i Współnicy Sp. 

J.

1404



 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803833006782684109Laboratorium 

Protetyczne KARDENT

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205830214804Tech-Ekspert Południe, 

Paweł Kalita

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301376248651002547IMPULS Grażyna 

Szepelak

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020057078628721029274Gabinet Weterynaryjny 

- lek. wet. Kazimierz 

Kłęk

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902834088131968404Gabinet 

stomatologiczny 

Ireneusz Kołodziejczyk

 2,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703090216851110884AUTO - KOMIS - ZŁOM  

Skup I Sprzedaż Złomu 

Alfred Dybaś

 13,3200Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,7800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1200Płyny hamulcowe160113

 0,8000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1200Zbiorniki na gaz skroplony160116

 646,4460Metale żelazne160117

 16,6660Metale nieżelazne160118

 12,5740Tworzywa sztuczne160119
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 5,7470Szkło160120

 3,3910Inne niewymienione elementy160122

 10,4490Inne niewymienione odpady160199

 9,0920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0100Metale żelazne1601171810554728171334344"KLIM-FAF" 

Małgorzata Lamlih

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096500962417941000639Apteka Prywatna mgr 

farm. Barbara Górak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502605517921247762 Indywidualna Praktyka 

Pielegniarska JANINA 

SŁABY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021806792136852276606GABINET 

WETERYNARYJNY 

"FELIS-VET" 

LEK.WET.KARINA 

DZIEDZICKA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021804322288133146706Gabinet Weterynaryjny 

NATRIX lek. wet. 

Bartosz Bielecki
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904432088171106548Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Zofia 

Juras-Strzelecka 

stomatolog chirurg

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe1606011803302908172033432Auto-Perfekt 

Mechanika Pojazdowa

 15 658,1000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.11.Z6902394658170005288Elektrociepłownia 

Mielec Sp. z o.o.

 0,5800Inne niewymienione odpady100199

 8,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,1090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,4000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 20,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1200Tworzywa sztuczne170203

 0,0800Miedź, brąz, mosiądz170401

 57,0020Żelazo i stal170405

 3,4800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3400Metale żelazne1601178301364298650000664FHU "Sordyl" Janusz 

Sordyl

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704074626851616514PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

SOWIŃSKA-DATA

 3,7750Zużyte opony1601031801724778181597097PITSTOP SERWIS 

Arkadiusz Bochenek

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051811248368672051901PRZEDSIĘBIORSTWO 

"FRANEK" TOMASZ 

ZARĘBKIEWICZ

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1050Filtry olejowe160107

 0,5500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803450678141528233Preneta Wiesław "Auto 

Naprawa"

 4,5200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826915345008181538350GOSPODARSTWO 

ROLNE w Górze 

Ropczyckiej Sp z o.o.

 213,1000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 4,3000Żelazo i stal170405

 0,9200Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701081806751558652546835LIUGONG 

MACHINERY 

(POLAND) Sp. z o.o

 0,9400Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 1,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,4300Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 9,0600Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 11,5300Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 13,0100Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 2 568,0450Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 114,6200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,9170Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 41,7400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 78,1850Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 3,7810Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 9,9400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,2000Inne niewymienione odpady130899

 6,4900Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 34,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 12,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 105,8700Opakowania z drewna150103

 8,4700Opakowania z metali150104

 1,2650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 30,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,8800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9800Zużyte opony160103

 1,5400Filtry olejowe160107

 5,6400Tworzywa sztuczne160119

 0,6800Szkło160120

 1,8390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,3990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 37,4080Żelazo i stal170405

 0,3220Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801018301206648651039272Gabinet 

Stomatologiczny 

Maryla Smolińska

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8000Skratki190801O90.01.Z6509004537951605628Gmina Dubiecko

 16,5000  4.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702373796871055496EWA REYNOLDS 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 1,3810Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402223647805106871066726JACEK KOPCZAK 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702129716841764294SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PRAJSNAR 

MAŁGORZATA

 0,0610Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096904388748161068645APTEKA PRYWATNA 

"POD GWIAZDĄ" MGR 

FARM. JANUSZ 

LORFING
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703491216871171044Praktyka 

Stomatologiczna 

Lek.Stom. Małgorzata 

Szpiech

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych1501023709964586852049023ArtFormat Bartosz 

Jankowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802680598652375960Salon Kosmetyczny 

"RENIA" Renata 

Kuziora

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136900205198130066964PHU "WIS" s.c. 

Wiesław Trawka, 

Lucyna Szuwalska

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602111804919306871772909INERS MACIEJ 

RAJCHEL

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802622005170231706Centrum Medyczne 

SABAMED s.j.

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.B6905156818181019236Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PIAST  Pazdan 

Krzysztof

 2,8000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107
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 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,3100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 197,5800Metale żelazne160117

 1,3830Metale nieżelazne160118

 8,9000Tworzywa sztuczne160119

 2,5000Szkło160120

 0,8300Inne niewymienione elementy160122

 1,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Inne niewymienione odpady0702996903383808161183949Firma Marpol Zbigniew 

Lis

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Papier i tektura200101

 0,1500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021806448936852188629GABINET 

WETERYNARYJNY 

"FELIS-VET" 

LEK.WET. JACEK 

JAWOREK

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038502807318721388636Specjlaistyczny 

Gabinet Lekarski lek. 

med. Bernadetta 

Paleczny
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 0,7350Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z6901182018140000116Mieczysław Tylutki 

Zakład Mięsny 

Raniżów - Skup i Ubój 

Żywca

 6,3700Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3709978776842249878Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Sośnina" s.c.

 28,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101N85.11.Z3514375938131520164NZOZ Beata 

Kurkowska-Bania 

Sanatorium 

Uzdrowiskowe BAJKA

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 24,5000Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,9840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B8302681198651108665AUTO-ZŁOM Usługi 

Wulkanizacyjne, 

Pomoc Drogowa Piotr 

Pędrak Rzeczyca  

Długa
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 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,6090Zużyte opony160103

 0,1220Filtry olejowe160107

 0,1310Płyny hamulcowe160113

 1,0120Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 415,7630Metale żelazne160117

 0,7170Metale nieżelazne160118

 27,9100Tworzywa sztuczne160119

 4,5750Szkło160120

 3,0820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1730Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902129708151230707Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.dent. Anna Kulik

 0,8200Opakowania z papieru i tektury150101181138904 MARKOPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3300Żelazo i stal170405

 8,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801013703578826881049965NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"LESKO"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050000417668670002991Kopalnie i Zakłady 

Przetwórcze Siarki 

"SIARKOPOL" w 

likwidacji

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9300Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0053Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 135,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0300Aluminium170402

 264,8900Żelazo i stal170405

 99,5150Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806943888171884895POLSKIE 

STOWARZSZENIE NA 

RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNO

SCiA 

INTELEKTUALNA- 

KOŁO W MIELCU

1417



 9,0400Opakowania z papieru i tektury1501016396641137822134977SKORPION Sp. z o.o.

 2,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016501299867921003770Zakład Wydobywania i 

Uszlachetniania oraz 

Sprzedazy Kruszywa 

s.c. Żwirownia Wysock

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Żelazo i stal170405

 1,5000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803582598671921010PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DENT-i-MED 

SOBIESŁAW 

ŚNIEŻEK

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130009954908651222556Liceum 

Ogolnokształcące im. 

Stefana Czarnieckiego

 0,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0145Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916757195170014015Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

BIMAMED Halina 

Bińkiewicz, Agnieszka 

Malec

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900724338131120677Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Małgorzata 

Januszewska - Magryś

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803839266841080271ADA-MED EDWARDA 

KOZUBAL

 1,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085324712657491968481PCC INTERMODAL 

SPÓŁKA AKCYJNA
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 358,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010109529005250002439Trakcja PRKiI S.A.

 15 814,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023704317856861024488Gabinet Weterynaryjny 

Zbigniew Szewczyk

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500692328721116659Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno - 

Położniczy Stanisław 

Fabrowicz

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501016917409838131145312PPHU OFFICE Biuro 

Rachunkowe Alina 

Kurpiel

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 0,3300Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901021810737488652559737PRZEDSIĘBIORSTWO 

PETRUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 150,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 4,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5400Opakowania z metali150104

 0,0027Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Aluminium170402

 0,8830Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051800835106852179599"JARMET" Bogusława i 

Kazimierz Jareccy 

Sp.J

 4,0000Zużyte opony160103

 0,1250Filtry olejowe160107

 0,0510Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0490Płyny hamulcowe160113

 0,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 218,1400Metale żelazne160117

 10,7660Metale nieżelazne160118

 2,8400Tworzywa sztuczne160119

 5,6900Szkło160120

 4,4800Inne niewymienione elementy160122

 19,3410Inne niewymienione odpady160199

 2,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0840Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 6,7400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,1730Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803852568181427952Gołąb Grzegorz F.H.U. 

FAST-CAR 

Elektromechanika 

Pojazdowa

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1190Filtry olejowe160107

 0,5900Metale żelazne160117

 0,0900Metale nieżelazne160118

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,0860Inne niewymienione odpady160199

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Aluminium170402

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.51.Z8504906588721644513GAS TRADING 

PODKARPACIE 

Dębica Sp. z o.o.

 0,0250Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,0400Żelazo i stal170405

 0,0380Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801176515557977951504005Zakład Blacharsko - 

Lakierniczy Mirocha 

Marek

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0820Tworzywa sztuczne160119

 0,1370Szkło160120

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0700Aluminium1704023622582648722268963"UniCar" Paweł Szynal

 1,4110Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901829208171033453NZOZ OSTEOMED 

poradnia 

reumatologiczna

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103850233275Zakład 

Elektromechaniczny 

ERCHEM Sp. J.

 1,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010003813967940001938GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 4,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503563168721372977Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Adam 

Walczak

 0,1100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046906897908133081378Danuta i Ryszard 

Czach Sp. z o.o. 

Autoryzowany Dealer 

Mercedes-Benz

 0,0560Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2720Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 17,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4490Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2040Zużyte opony160103

 0,9890Filtry olejowe160107

 0,0030Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 1,3770Metale żelazne160117

 2,8440Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Aluminium170402

 1,0940Żelazo i stal170405

 0,3880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081806949456842238774MECHANIKA 

POJAZDOWA PIOTR 

MATERNIAK
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5220Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0220Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3030Metale żelazne160117

 0,0640Metale nieżelazne160118

 0,0190Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Szkło160120

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915549678133228568Gabinet 

Stomatologiczny  

Agnieszka i Janusz 

Gruchała

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500526707931107554STEFAN KRYCZKO 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 4,5800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605K70.32.Z0004892778670003453Tarnobrzeska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Tarnobrzegu
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 4,1400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6915634528722108863Gminny Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 1,5590Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A6903063008140004166Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

PIEKARNIA Witold 

Węgrzyn W&M-ka

 1,4110Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

0707101802605378133523014MB Aerospace 

Rzeszów Sp.z.o.o

 374,8890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 11,5270Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,9275Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 36,5230Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7260Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 29,9530  0.00Wodne ciecze myjące120301

 1,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,6430Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 7,3880Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2430Żelazo i stal170405
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106500621767951145977KOREKS II S.C. A. 

Pinkowicz, J. Jasina

 0,3400  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,1020Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302068300183008650002812ALTER 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

Stanisław Maciuch

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0130Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z6515402127941667148Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"SAN-MED"

 0,3260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 12,8600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0080322418150003464PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"STOLBRZEG" Sp. z 

o.o.

 0,0100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Tworzywa sztuczne170203
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 3,7600Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704778826891005372Internistyczny Gabinet 

Lekarski 

lek.med.Andrzej 

Kucharzyk

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304536808441557492Artur Szofer Praktyka 

Lekarza Rodzinnego

 0,3430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1801047837951908079Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Buszewska

 2,4800Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A8516470108720005018" Szynk-Pol" Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego, Mastej Sp. 

Jawna

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 13,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016500219297950008391ZAKŁAD 

PRODUKCYJNOUSŁU

GOWY 

"NARZĘDZIOWCY" 

SP. Z O.O.

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1430Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711063958191483857PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KALINA KUJAWSKA

 2,1860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710126656842263306NZOZ SPECMED Sp. 

z o.o Zespól 

Przychodni i Poradni 

Specjalistycznych

 0,2130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0004Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102690092909 FHU AUTO-MIX 

Piotr Pli¶

 2 000,0000Zużyte opony160103

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,3320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905150088132730573Firma Usług 

Motoryzacyjnych 

"MALUCH"
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 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026500994467921304879Dorota Pawelec

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216180007749Usługi Komunalne Sp. 

z o. o.

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7600Skratki190801

 43,0000  20.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704740046871407831Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

lek.med.pediatra Agata 

Stapińska-Marszałek
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 17,3800Opakowania z papieru i tektury1501010003805578150002944Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,2250Żelazo i stal170405

 0,0900Oleje i tłuszcze jadalne200125

 3,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050103953445260029173SUEZ POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 35,7920Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 26,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502028503627598721005776Zakład 

Ślusarsko-Kotlarski 

"KAMEN" Janusz 

Kamenczak

 0,0019Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0075Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 211,6640Żelazo i stal170405

 0,4200Żelazo i stal1704056910386748161271151AUTO-LAKMAR 

MACHANIKA 

POJAZDOWA
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 27,1680Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z0126853365321434302Małopolska Wytwórnia 

Tektury PLT & KZK Sp. 

z o.o.

 0,8730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103040017713 000388671972970Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Hospicjum 

Błogosławionego Ojca 

Pio

 6,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011804339668722346120FIRMA 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWA 

"MAX-SYSTEM" 

MARIUSZ TARCZOŃ, 

MARIUSZ SZERSZEŃ

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,7030Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

1201172002809675432163817IKEA INDUSTRY 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0790Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056515334887931503310Auto-Test Sp. z o.o.

 0,1360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0780Filtry olejowe160107

 0,1300Szkło160120

 186,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,9780Opakowania z tworzyw sztucznych150102DE22.22.Z6900563228131016773PPHU KWAND 

Andrzej Kwasek

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810679508133683479KESCAR AUTO 

SERWIS KRYSTYNA, 

DAMIAN, PAWEŁ 

KIEŚ S.C.

 0,6000Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,5800Tworzywa sztuczne160119G50.30.A6902247138170004679PUH Barszczewski 

A.S.W. Spółka Jawna
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003203607951050521Zakład Karny w 

Przemy¶lu

 0,9200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916919608133175211Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej 

"PRYWATNE 

CENTRUM 

MEDYCZNE"

 8,3300Odpady proszków powlekających0802011403662445242560627Husqvarna Poland Sp. 

z o.o.

 337,5000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,3600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 569,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 43,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 329,8300Opakowania z drewna150103

 30,9800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 37,7000Metale żelazne160117

 1,2200Tworzywa sztuczne160119
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 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301058313628958651397391KARP STANISŁAW 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWO - 

HANDLOWE ''MODEL''

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.01.Z6917669888133336039Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Rzeszowie

 0,5650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,1400Inne niewymienione odpady160199

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1320Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 32,2500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,7200Gruz ceglany170102

 1,4850Tworzywa sztuczne170203

 34,9300Żelazo i stal170405

 101,4600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 174,0500Skratki190801

 20 500,0000  3,704.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 15,0000  9.63Inne niewymienione odpady190899

 732,5000  271.20Osady z klarowania wody190902

 0,2080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053705487196871372185GAS-POŻ JAN 

MARCINKOWSKI

 1,5800Zużyte opony160103

 0,1380Płyny hamulcowe160113

 0,1040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 23,8610Metale żelazne160117

 0,5910Metale nieżelazne160118

 1,8460Tworzywa sztuczne160119

 0,5720Szkło160120

 0,3720Inne niewymienione elementy160122

 0,8140Inne niewymienione odpady160199

 0,2620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Opakowania z papieru i tektury1501011805307417952341048Salon Fryzjerski Bar 

Arkadiusz
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 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0055Opakowania z metali150104

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych0702136904605668131139010"LAK MOTO KOLOR" 

Blacharstwo-Lakiernict

wo-Mechanika 

Pojazdowa

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917964528161504750GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KUPRAS JUSTYNA

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602148304096958141587980GMINA MAJDAN 

KRÓLEWSKI

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514232009531647041Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"OPIEKA" Krystian 

Grzybowski
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 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005464378131079147Urząd Gminy Krasne

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Inne baterie i akumulatory160605

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808445708652259343ARTDENT CENTRUM 

STOMATOLOGII 

Marcin KICIŃSKI

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904930708141404643Stomatologia 

Estetyczna „Sildent“ 

Sylwia i Leszek Barnat

 5,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051807131058181266727SIG STOLARNIA 

USŁUGI I HANDEL 

Irena Sroka

 23,4300Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z6902059868130011207DAB Bednarz I 

Wspólnicy Sp. J.

 2,5640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 223,8200Zgorzelina walcownicza1002101231101999442246369POLAND METAL 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 24,7400Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

100316
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 20,0000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 39,3460Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 56,2060Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 45,1200Opakowania z metali150104

 368,9540Metale żelazne160117

 0,3630Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0970Aluminium170402

 0,8340Ołów170403

 991,7640Żelazo i stal170405

 63,7200Mieszaniny metali170407

 17,8600Metale żelazne191202

 58,2500Metale nieżelazne191203

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901991228131084119Family - Dent NZOZ

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312228698652074879Szwedo-Bielak Edyta 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"E-DENT"
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514297336831442548MAŁGORZATA 

GORYCKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514329367951502147Ella Słabous 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska 

"VITA-ALMED"

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208690552943Firma Handlowo- 

Usługowo- Produkcyjna 

"TIGER" Tomasz 

Dudek

 0,2400Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2570Baterie i akumulatory ołowiowe1606018303393008651025531IWONNA ZABAWA

 0,0200Filtry olejowe1601078303483968651346519Marcin BANACH AUTO 

BANACH

 0,1200Metale żelazne160117

 0,1100Metale nieżelazne160118

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Inne niewymienione odpady160199
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514330607951703124Marek Cichoński NZOZ 

"ORTOMED"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805974618133631726NZOZ VISION-R Sp. z 

o.o.

 10,0000Metale żelazne160117690019918ANTONI LEJA 

HANDEL HURTOWY I 

DETALICZNY

 5,1000Metale nieżelazne160118

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051809329658181417221GA-CAR Warsztat 

Samochodowy 

Szczyrek Grzegorz

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1050Filtry olejowe160107

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych1501028303724668671458109STUDIO FOTO - PIOTR 

PIOTR KIEŁBASA

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4320  0.43Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,0060Papier i tektura191201

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3710039796871730288Grupowa Praktyka 

Lekarska Duodent s.c. 

Katarzyna i Maciej 

Szajnowski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701716116871056521Gabinet 

Stomatologiczny 

Dariusz Dębski

 0,0060Papier i tektura2001013610813498672240022OLI TOUR 

KRZYSZTOF I KAMIL 

MICHAŁÓW SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,0250Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 2,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DN37.10.Z1800506918652411621WTÓR - STEEL Sp. z 

o.o.

 0,0390Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4920Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,0640Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 12,1490Metale żelazne160117

 0,9870Metale nieżelazne160118

 2,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,5580Szkło160120

 0,5240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 400,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,4400Żelazo i stal170405

 2 634,9200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 33 182,0300Odpady żelaza i stali191001

 2 450,9100Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 3,4790Papier i tektura191201

 851,2130Metale żelazne191202

 454,7530Metale nieżelazne191203

 43,1000Tworzywa sztuczne i guma191204

 4 534,7590Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 25 755,3630Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 8 103,1580Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,2000Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302691755039Firma Bar-Gum II 

Mariusz Bar

 218,1620Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0980Filtry olejowe160107

1444



 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111180062731Gardner 

Aerospace-Mielec Sp. 

z o. o.

 0,8400Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 36,3500Kwasy trawiące110105

 475,9500Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 5,5180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 60,3750Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 102,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,7150Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0610Opakowania z metali150104

 4,9940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,9770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,3100Żelazo i stal170405

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146907187708133168671CEFARM RZESZÓW 

S.A.

 0,3240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,3190Papier i tektura191201
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 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917879968161430448GABINET 

DENTYSTYCZNY 

K.KOZŁOWICZ-GRAB

ARZ LEK.STOM.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500581518721085723Gabinet Lekarski 

lek.med. Jacek 

Piechowicz

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6902508578131087721Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

med. Andrzej Madej 

spec. ginekolog - 

połoznik

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915259488131392890PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOM. 

GANCZARSKA 

AGNIESZKA

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102690560470REX  AUTO sp. z o.o.

 1,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8050Filtry olejowe160107

 0,3680Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 4,3040Tworzywa sztuczne160119
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 1,8800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0500Papier i tektura191201

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3700175546851652007Prywatny Gabinet 

Lekarski S.C. M. 

Dubiel-Teleszczyńsk, 

W. Teleszczyński

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704753926871247304Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Robert Kobiela

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800705127952115754Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Stom. Joanna 

Lemańska

 134,5900Odpadowa tkanka zwierzęca0202028503762768720000682Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

Janusz Słota

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803685597381913289Dariusz Dykla AUTO 

ELEKTRONIKA

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Filtry olejowe160107

 0,1260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,1890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081805834536842569531Elektromechanika 

Samochodowa Piotr 

Guzik

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2410Zużyte opony160103

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3010Metale żelazne160117

 0,0410Metale nieżelazne160118

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Szkło160120

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036913997228132016367NZOZ Pielęgniarska 

Długoterminowa 

Opieka Domowa Anna 

Fąfara

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093701978306840002286APTEKA Barbara 

Tomkiewicz
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 1,1270Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041212996435492404093SYNTHOS AGRO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 30,1480Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070408

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 31,6700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych1501021800482408141481678Salon Kosmetyczny 

Solarium "Ania' Anna 

Zielińska

 0,0900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116901725778171007674Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo, 

Lakiernictwo 

Samochodowe Gerard 

Indyk

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 2,4000Skratki1908016917672618133337286Zakład Usług 

Komunalnych i 

Rekreacyjnych 

"GOSIR"

 4,3700Zawartość piaskowników190802

 400,7400  76.14Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 25,5000Opakowania z papieru i tektury1501010174327695272359947"BT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ" BRUNO TASSI 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 0,0676Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160105811995260207864COMPASS GROUP 

POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 10,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021804007256841781967GABINET 

WETERYNARYJNY 

"REKSIO" MARIA 

WĄSALA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902819878171011233Gabinet Kosmetyczny

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych1501026916883148133290656PHU "OSKAR" S.C. 

Z.ZIELIŃSKA, 

G.ZIELIŃSKI

 1,6060Opakowania z papieru i tektury1501013015600457822512787ERFIS Sp. z o. o.

 4,8990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907232098721165563Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czy lek.med. Bogusław 

Gawlik
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303317058651462148Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Bogusława 

Śnieżyńska-Dubiel

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503609738721423083PRYWATNY GABINET 

INTERNISTYCZNO-RE

HABILITACYJNY 

LEK.MED. GRAŻYNA 

DOBROWOLSKA-DZIE

WULSKA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500463617951070423Irena Kęska Pryw. 

Gabinet Lekarski 

Ginekologiczno-Endokr

ynologiczny

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810841378131455395Arrows ANNA NOWAK

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051806004608141575066KRZYSZTOF 

POCZEKAJŁO „KRZYŚ 

CARS”

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0510Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703921866861015029Gabinet Prywatny 

Danuta Rajchel lekarz 

stomatolog

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811268298172175899R.J. "Auto" Radosław 

Jamróz

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026905564218161435954GABINET 

WETERYNARYJNY 

MAREK WIĘCEK

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202180107008Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "KAM" 

Krzysztof 

Majcher,Antoni 

Majcher, Stanisław 

Kołcz S.C

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056508868367921526887Bogdan Sydor 

Mechanika Pojazdowa
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 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Filtry olejowe160107

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033710320826871283033Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Zakład Medycyny 

Pracy

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161803628647941771408Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500446467951052046Gabinet 

Ginekologiczny Lek. 

Mirosław Busz

 1,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205690267823"MURPOL" MURIAS 

ZBIGNIEW

 0,0150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113711540526842330209"GLASMARK" Sp. z 

o.o.

 0,0140Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0900Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114
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 0,0760Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0300Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,1120Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,8000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,0100Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 0,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501011801805488721269707Laboratorium 

Badawcze "Labo Test" 

Janina Jarosz

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania ze szkła150107

 0,0730Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011811643568191647224USŁUGI BUDOWLANE 

SEBSTOL Sebastian 

Caban

 0,0040Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

1454



 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711461476841382173APTEKA ZIELONA 

PYRKA 

ALEKSANDRA

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806911488133526337Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Barbara Pabis

 67,2600Osady z dna zbiorników050103DF23.20.A3703211636850004973LOTOS Infrastruktura 

SA

 270,0800  108.03Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

050109

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 90,4600Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,8000Skratki190801

 11,1034Zawartość piaskowników190802

 8,5000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 33,4000Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,2700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.90.Z0106921481130089950LEROY MERLIN 

POLSKA Sp. z o.o.
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 1,3200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 94,9230Opakowania z papieru i tektury150101

 30,6240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 183,1900Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania z metali150104

 64,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1500Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 246,2500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 38,6400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1300Aluminium170402

 6,2350Żelazo i stal170405

 4,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003018303171608651018086PRYWATNY GABINET 

OKULISTYCZNY 

LEK.MED. 

SCHOSSLER ANNA

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806634658131968427Specjalistyczny 

Gabinet Ortodontyczny 

Dorota Kołodziejczyk
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038118333308571245383Gabinet Kosmetologii 

"ESTETICA"

 1,1000Zużyte opony160103DI26.63.Z8312258408171885995"DUBIEL" Sp. z o. o.

 0,0050Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.15.Z6900490558131029793Wytwórnia Szkła 

Laboratoryjnego i 

Ozdobnego Kazimierz 

Szczerba

 0,0010Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700471766861204782Gabinet Prywatny dr 

nauk med. Józef Oberc

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804378758161528383NZOZ Specjalistyczny 

Zakład Rehabilitacji 

KINESIS Karolina 

Kamińska

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800107577122506230Gabinet 

Stomatologiczny 

"APDENT" lek. dent. 

Piotr Panas

 0,5600Zużyte opony1601031808111738171946797Daniel Kokoszka FUH 

"Auto-Technic"
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 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136501326007930001546"STANLES" S.C. 

HANDEL-USŁUGI, 

AUTO-GAZ, STACJA 

PALIW

 0,4840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514908407951121362Hubert Burdziak 

Specjalistyczny 

Gabinet Urologiczny i 

Medycyny Pracy

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0200Opakowania z papieru i tektury1501016905299678132785232Bella-Rzeszów" Sp. z 

o.o.

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0034Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807044548671040203USŁUGI 

KOSMETYCZNE - 

Alicja 

Stępień-Wołoszyn

 771,9700Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z2406587139542599423KOPEX FOUNDRY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 193,4400Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 609,4800Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 1,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4200Tworzywa sztuczne170203

 0,5300Opakowania z papieru i tektury1501016903420808131019487Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe 

"REMONTPIEC"

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3300Żelazo i stal170405

 10,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804710337941619681F.H.U. "Anna" Anna 

Szmuc

 0,1000Skratki190801O90.02.Z8504912678721676826GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 1,2000  0.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702098166871338840Jolanta Balwierczak 

lek. stomatolog
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 1,5950Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040084328806870005444"GROSAR" Sp.z o.o.

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809089788722308881Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. med. 

Joanna Bielatowicz

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z8304632758171817858"EURO-EKO" Sp. z 

o.o.

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,9860Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0550Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 18,9000Żelazo i stal170405
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 120,0000  48.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 584,1500Metale żelazne191202

 130,5300Metale nieżelazne191203

 38 390,4690Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 46 733,3200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016508924987951709925FHU AUTO SERWIS 

Małgorzata Szałyga

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Metale żelazne160117

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Szkło160120

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3710151788191538831NZOZ 'ESKULAP" Sp. 

Partnerska Lekarzy 

Zabrzycka i Partnerzy

 0,6210Opakowania z papieru i tektury1501011803856646871909099Wypiek Pieczywa 

Drobnego s.c. A. 

Mikosz, M. Mikosz

 0,2630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302059511039887AGRI KOMPLEKS 

Janusz Jastrzębski 

Gospodarstwo Rolne w 

Chotyńcu
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 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Filtry olejowe160107

 50,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A6906954478722027366Zakład Ogrodniczy 

Przyborów sp. zo.o.

 0,0030Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

020108

 0,0680Odpady agrochemikaliów inne niż 

wymienione w 02 01 08

020109

 3,5000Odpady z upraw hydroponicznych020183

 550,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 34,8450Żelazo i stal170405

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081811385778722409470"Awangarda" s.c. T. 

Chor±ży, Z. Chor±ży

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711062026871590485Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Bogumił 

Koncewicz-Żyłka

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312003598651251049UBEZPIECZENIA I 

BHP Małgorzata 

Krawiec
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 0,1362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8303595438671884088Gminny Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Grębowie

 0,1100Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011806010628181702430"MK PIEKARNIA" Sp. 

z o. o.

 8,6780Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312201328671993392Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej B. 

Kwiatkowska, J. 

Kwiatkowski, A. Polak, 

M. Wilczyńska  Spłóka 

Partnerska Lekarzy

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036916723948181178911Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Wójtowicz-Szczęch

 0,0076Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303997108651426709Zuzanna Bednarz 

Pilęgniarka 

Środowiskowo-Rodzinn

a

 6,3830Odpady tworzyw sztucznych0702131909293695920202822Zakładt 

Farmaceutyczne 

POLPHARMA S.A.
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 22,4570Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 4,1800Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,0010Inne niewymienione odpady080199

 0,1410Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 48,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 8,3490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Opakowania z drewna150103

 0,7450Opakowania z metali150104

 18,1230Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5850Opakowania ze szkła150107

 3,8520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,0660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,8050Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 7,1530Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208951080959 00027Gospodarstwo Rolne 

Piotr Kapera

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 1,2000Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058302776508651222071Mechanika Pojazdowa 

Eugeniusz Piechota

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 39,3400Opakowania z tworzyw sztucznych1501023704400056881244773Gmina Baligród

 43,7000Opakowania ze szkła150107
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 0,3500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,5400Odpady ulegające biodegradacji200201

 367,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 10,2200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026901041918141258578Gabinet Weterynaryjny 

Usługi weterynaryjne 

s.c.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304699358651309926Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Dorota Dulny

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8110957838521940394Indywidualna Praktyka 

Lekarska Magdalena 

Sroka

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802839238652479866NZOZ ELDENT Sp. z 

o.o.

 0,5160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058304351848651630640ZAKŁAD 

NAPRAWCZO-DIAGN

OSTYCZNY 

KRZYSZTOF WÓJCIK
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 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2820Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0550Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801043710168416841310647INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARSKA 

LUCYNA TRYBUS

 0,0340Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810446008191581850MAR-POL CARS 

Marcin Grzywna 

Serwis Samochodowy

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0840Zużyte opony160103

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0910Metale żelazne160117

 7,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052928983976631763408WW WANICKI Sp. z 

o.o.

 8,0850Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4250Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1900Zużyte opony160103

 1,6000Filtry olejowe160107

 6,7050Metale żelazne160117

 0,0600Metale nieżelazne160118

 0,4500Tworzywa sztuczne160119

 0,3100Szkło160120

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081803899756842267511 AUTO MACHANIKA 

GIERA PIOTR

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0090Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0300Metale nieżelazne160118
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 0,0230Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Szkło160120

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700684396841728832Gabinet 

Stomatologiczny, 

Jacek Socha

 0,3480Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061809686158172173848"BUD-PIS" Sp. z o. o., 

Sp. k.

 1,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 30,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 103 119,9350Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z8503841698721023550F.H.U. "MEGA" 

Mariusz  Szymaszek

 47,8320Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 13 085,2810Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 298,9200Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3 754,4810Opakowania z metali150104

 332,1200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 8,3580Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 173,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,4445Miedź, brąz, mosiądz170401

 311,4950Aluminium170402

 0,4430Ołów170403

 3 982,6030Żelazo i stal170405
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 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A6901863038171071241"AUTO KOMPLEKS" 

Kasacja Pojazdów 

Skup-Sprzedaż Części 

oraz Samochodów 

Paterak Krzysztof

 0,2000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6200Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 31,9100Metale żelazne160117

 0,6500Metale nieżelazne160118

 1,3100Tworzywa sztuczne160119

 0,3600Szkło160120

 0,7300Inne niewymienione odpady160199

 0,3350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C3704369376481505397Pielęgniarka 

Środowiskowa 

Rodzinna Zofia 

Prejsnar

 0,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086500356307951051176Mechanika Pojazdowa 

Witold Gaweł
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 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte opony160103

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0060Szkło160120

 2,9780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DJ28.73.Z8502366938720002712¦lusarstwo 

Produkcja-Handel-Usłu

gi Władysław Radzik

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 20,2600Zużyte opony160103

 0,1610Filtry olejowe160107

 0,2010Płyny hamulcowe160113

 0,8000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3830Zbiorniki na gaz skroplony160116

 550,9470Metale żelazne160117

 5,4370Metale nieżelazne160118

 10,5450Tworzywa sztuczne160119
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 11,1100Szkło160120

 6,8000Inne niewymienione odpady160199

 11,1540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1300Odpady metali nieżelaznych191002

 0,3200Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,4500Opakowania z metali150104364130953AG-MET Grzegorz 

Michalik

 1,1400Metale nieżelazne160118

 1,5380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8840Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2530Aluminium170402

 0,0060Ołów170403

 27,1630Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509027717952063052Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"FIZJOTERAPIA" 

Zakład Rehabilitacji 

Medycznej, Ruchowej I 

Medycyny Fizykalnej 

S.C.

 0,0050Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804098302471178651024299F.U.H. AUTOWYMIAR 

MAZURKIEWICZ 

KRZYSZTOF

 0,0500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Filtry olejowe160107
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 0,0110Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303097308651038031Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Monika 

Kwiatkowska

 3,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800003203777951048010Zakład Karny w 

Medyce

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.51.Z8313151868171916425Zakład Metalowy WB 

Produkcja, Handel, 

Usługi W.Bożek Sp.j.

 0,2180Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,3100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0080  2.01Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,7870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2570Opakowania ze szkła150107

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Aluminium170402

 44,5640Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500719808721418811Lekarz Dentysta 

Antonina Kruczek

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DD20.40.Z3701984496871002666PPHU OPAL Zygmunt 

Podgórski

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160008268986750006062BANK SPÓŁDZIELCZY 

RZEMIOSŁA W 

KRAKOWIE

 0,0025Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802016902207448131120200Przychodnia 

Weterynaryjna PANDA 

Bożena Gutkowska - 

Sazonow

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917605958721667856Specjalistyczny 

Gabinet Medycyny 

rodzinnej Małgorzata 

Haber- Bałabuszek
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515404597941234142NZOZ  „Sal-med” w 

Rozborzu

 30,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301059500042129180002636P.P.H.U. "BEPEMA" 

Edward Sadowy

 7,5000Inne niewymienione odpady040299

 1,7300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Papier i tektura200101

 0,4530Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 4,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3 223,4910Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056502184487931082216Zakład 

Handlowo-Usługowy 

Czesław Kociołek

 2,2300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205650142231Firma Motoryzacyjna 

B. Pudlik - J. 

Ostrowski Spółka 

Jawna

 1,8700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0770Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Zużyte opony160103

 0,3640Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0070Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7600Szkło160120

 1,5750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Żelazo i stal170405

 3,2770Opakowania z papieru i tektury150101000381634GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" W 

ROPCZYCACH

 1,1990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917223018161224772INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

POŁOŻNEJ 

ŚRODOWISKOWO-R

ODZINNEJ ALICJA 

KRZEMIŃSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808006508652529535VITAE-VET Monika 

Zielińska-Dominek
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 135,8000Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0010240898130267467"SPOŁEM" 

Powszechna 

Spółdzielnia 

Spożywców

 13,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3690Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1280Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 3,0400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 3,3800Papier i tektura191201

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138505124898721028607Eksport-Import Marek 

Tarasiuk

 0,4380Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126902401908131009313Zakład 

produkcyjno-Usługowy 

"PROTO"

 0,4400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,8050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0450Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500937798721292178Prywatny Gabinet 

Dentystyczny 

"Aparacik"lek. stom. 

Jerzy Żabicki

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110691670685WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

OCHRONY RO¦LIN I 

NASIENNICTWA W 

RZESZOWIE

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3050Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805867827952034292Usługi Mechaniki 

Pojazdowej Otrębski 

Ireneusz

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,6500Metale żelazne160117

 0,4130Tworzywa sztuczne160119
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 0,0300Szkło160120

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036902433898131412753Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy Stanisław 

Rzucidło

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904431608171070187Prywatny Gabinte 

Stomatologiczny lek. 

stom. Regina 

Domagała

 0,3900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301046509607517952146157"ZAKŁAD 

USŁUGOWY" 

Stolarsko –Remontowo 

-Budowlany S. C.

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905130968161077650PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

LEK.MED.CHOMICZ 

ARTUR

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033709964126841224379INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

WOJCIECH PNIAK
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 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.A0013620536840000815Spółdzielnia Pracy 

Transportu 

Mleczarskiego

 0,7000Zużyte opony160103

 4,2400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2000Żelazo i stal170405

 41,0000Odpadowa masa roślinna020103831314643 00020Gospodarstwo 

Ogrodnicze EKO-II 

Radosław Bogdan

 1,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091803417736020084291APTEKA s.c. 

Cz.Stefańska, M. 

Stefańska

 4,3300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103691692037 00026NZOZ MRUKMED Sp. 

z p.

 1,2000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804083368131111112NIEPUBLICZNY 

ZAKŁD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

TOB-MED KRYSTYNA 

TOBJASZ

 0,0610Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056905066768181347360RUD-CAR Grzegorz 

Rudny
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 0,4050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0021Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5910Zużyte opony160103

 0,0540Filtry olejowe160107

 0,0700Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0370Płyny hamulcowe160113

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0340Aluminium170402

 1,3360Żelazo i stal170405

 0,0670Mieszaniny metali170407

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022722617126261955793 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE "ZET" - MAREK 

ZAPIÓR

 0,2160  0.17Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

1481



 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166900355678161524818PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE NR 2 

PROMYCZEK W 

LEŻAJSKU

 9,9900Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.B6901189518141262918Ubój i Przetwórstwo 

Mięsa Władysław 

Węgrzyn

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501018500651518720006934Zakład Usług 

Budowlano-Montażowy

ch "WODMEL" Sp.j.

 203,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 661,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303820518661126564Konstanty Cybulski 

Gabinet Urologiczny

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501024907367157371032587"MAGIELEK" MAGIEL 

I PRALNIA TWARÓG 

ANNA

 0,4410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028503707998720004102Spółka Usług 

Weterynaryjnych 

"SUVET"

 5,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018304749428671957002Cegielnia Polowa 

Kułaga Eugienia s.c.
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 8,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703442476841213973PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

NAGNAJEWICZ 

MAŁGORZATA

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033702407146841649038GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Specjalista Ortodonta 

Joanna 

Łobaza-Gałaszkiewicz

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810500786871935211WIOLETTA 

SZCZEPANIK-PTASZK

OWSKA BEAUTE 

MAGNETIQUE

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301208208651039674Gabinet 

Ginekologiczno - 

Położniczy Zenon 

Zymróz
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 14,9900Zużyte opony1601036509758767951469668BIELPON Wojciech 

Bielas

 1,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086515255377931377070"Auto-Max" Mariusz 

Walczak

 0,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205830430979F.H.U. AUTO-NIS s.c. 

Wnuk & Wnuk

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 2,3900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6900296448171068233NZOZ MED-SON

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103370080050SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA 

STELIGA-STĘPIEŃ
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8311981258171854144Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przecław s.c. R. 

Sikora-Biernat, J. 

Barnaś

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211811610047931604637Auto Naprawa Paweł 

Szynal

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2500Metale żelazne160117

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.56.B6905670118171717789"Mielec-Diesel" Gaz 

Sp. z o. o.

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602148503081458721000810Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

CENTRUM

 0,4820Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,3590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302901718671223671Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Trela

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805022078652078883Renata STASZOWSKA 

STUDIO 

PROTETYCZNE

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501596007951228083Robert Łapiński NZOZ 

STOMED

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202850309587LiD Usługi Kolejowe, 

Drogowe i Komunalne 

Ryszard Lipiński

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103711456336871121431MARCIN KOPIEC P A 

N O R A M A

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Zużyte opony160103

 0,1000Szkło160120
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 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802292507931405820Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

MOLAR Maciej 

Kędzierski

 0,0018Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160010269127941672698Biblioteka Publiczna 

Miasta I Gmniny W 

Kańczudze

 0,1040Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 30,7000Opakowania z papieru i tektury1501016906767868151555361WIDAMID Sp.z  o.o.

 7,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6906797968721667974Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Aerkadiusz Stęka

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800733678671983873PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

LABUDA-ZIELIŃSKA

1487



 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313027698651668803Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

Środowiskowo-Rodzinn

a Grażyna Sowa

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711691196842355592KROSNOMED Sp. z o. 

o.

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602168313617508171941044RG Plus Sp. z o. o.

 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033709965246891083900Niepubliczny  Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"BIESZCZADY"

 0,0640Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318A02.01.A6900269828170006282Nadleśnictwo Tuszyma

 0,2420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0025Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4300Żelazo i stal170405

 24,8400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690694293ART FORM 

S.C.GRZEGORZ 

MALAK, JÓZEF PARA

 1,9500Odpady tworzyw sztucznych070213
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 0,6100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 3,6900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 116,8000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702808503493978721377070EKSPORT-IMPORT 

ART. 

PRZEMYSŁOWYMI 

ADAM LASEK

 52,3000Zużyte opony160103

 0,1720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140001859916841120645ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNY

CH NR 2 IM. KS. 

STANISŁAWA 

SZPETNARA

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205181028392KONSERWACJA I 

NAPRAWA 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

ELŻBIETA MAJKA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917501838132322791NZOZ CENTROMED 

Jacek Szczęch
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807793058161700669"LEKARZ RODZINNY" 

WILHELMINA 

DUDZIŃSKA-KOCÓJ I 

MARIUSZ KOCÓJ 

SPÓŁKA CYWILNA

 4,7900Inne niewymienione odpady0707992435298445532514966SANDECO SPÓŁKA 

AKCYJNA

 6,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 5,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,6700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 8,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501013702651406851005101CHŁODNIA 

"KARENFRUIT" 

KAZIMIERZ DZIEDZIC

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z drewna150103

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602139306033598960001959BANK POLSKIEJ 

SPÓŁDZIELCZOŚCI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0720Odpady tworzyw sztucznych0702136515431857941681757B&P Peter Bauer 

Engineering Sp. z o. o. 

spółka komandytowa

 0,1010Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,2170Kwasy trawiące110105

 0.34Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 77,8660Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 12,8030Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 16,4830Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4570Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,4410Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4190Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1.30Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 2,3230Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 131,3640Inne niewymienione odpady120199

 0.15Wodne ciecze myjące120301

 0,9410Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,5440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 62,3230Żelazo i stal170405

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053702042106870007650ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY GUSTAW 

ROCZNIAK

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703866596851271802PRZYCHODNIA 

ZDROWIA dr n. med. 

Marta Leszczyńska
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800616838721454178Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek.dent. Ewa 

Połomska-Dudziak

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903980868171067328Gabinet Kosmetyczny 

Ziółkowska Renata

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805881206782994726Emanuela Turlewicz 

Prywatny Gabinet 

Lekarski

 0,1215Kwas fosforowy i fosforawy0601044311628108652048770WOJCIECH 

PAWŁOWSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE''CERKAMED''

 0,0039Wodorotlenek wapniowy060201

 0,1822Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,0474Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,0332Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,0061Opakowania ze szkła150107

 0,1677Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1492



 0,2354Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0175Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,1123Opakowania z tworzyw sztucznych1501021811034908151588171Marta Hadała 

POLYBAG

 1,1050Zużyte opony1601036501638657951029426Zakład Usługowy 

Wulkanizacyjny 

Andrzej Turczak

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703854536891019084Poradnia Okulistyczna 

Maria Husar

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508983317952057287Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDCOR" S. C.

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036509032627921806090Starostwo Powiatowe 

w Jarosławiu

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026904197478171133350Gabinet Weterynaryjny 

s.c. Piotr Rucki, 

Janusz Lewandowski

 3,1000Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z6916799998722137882TAURUS Sp. z o.o 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

MIĘSNEGO W 

PILŹNIE

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0245Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5860Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,7800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3704445006851960542Samodzielny Publiczny 

Ośrodek Zdrowia w 

Krempnej

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103700176666840009147Polski Serwis Płynów 

Wiertniczych Sp. z 

o.o.

 0,1700Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036505049707921261851NZOZ "Medident" 

lek.stom. Jolanta 

Leśko

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302063625699697951130349Bartłomiej Martyszko 

Usługi Naprawcze 

Samochodowych 

Pojazdów

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,4900Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901443458151228834Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Barbara 

Hetman

1495



 1,2200Opakowania z papieru i tektury1501018301487118670008545PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE " 

MAGDALENA " 

CHWAŁEK LESŁAW

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7800Tekstylia200111

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8505105338721347867Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Lekarska-Poradnia 

Otolaryngologiczna 

Lorenc Małgorzata

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6905461968191215677GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK.STOMATOLOG 

HART-ZEID 

BERNADETTA

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026907927888191129713GABINET 

WETERYNATYJNY 

LEK.WET. WITOLD 

ŻYDZIK

1496



 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020008704518131230348Państwowa Inspekcja 

Pracy - Okręgowy 

Inspektorat Pracy

 0,0250Zużyte opony160103

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906399868131477818Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Kukawska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904422268171035274Gabinet Dermatologii i 

Kosmetyki Lekarskiej

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807466948151234183Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

AGA-MED Agata 

Strzępka

1497



 0,0090Inne niewymienione odpady1013993700120316841309437PRACOWNIA 

PROTETYCZNA 

REISS ANDRZEJ

 0,0070Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301505828671560380Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Elżbieta 

Rogalska-Zimoląg

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509515397941367535Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny Lek. 

Med. Grzegorz 

Rudnicki

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213690582080GMINA HYŻNE

 0,3120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400121536851738890Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

1498



 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801018500767238721017271Gabinet Weterynaryjny 

Stanisław Bogacz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800132538651726529Studio Kosmetyki 

Profesjonalnej 

Agnieszka Polańska 

-Sławek

 0,1970Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826515384517952289796Przychodnia 

Weterynaryjna 

Centrum Małych 

Zwierząt S.C. Lek. 

Wet. Magdalena 

Jargiło-Barket, Lek. 

Wet. Przemysław 

Barket

 0,2470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0022Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806138758652309928Piechuta Anna Salon 

Kosmetyczny

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093702656546851005437APTEKA "POD 

GWIAZDĄ" JANUSZ 

LORFING SPÓŁKA 

JAWNA

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011800774318652144309F.H.U. Katarzyna 

Walecka

1499



 1,5000Zużyte opony1601036500772617951863419Firma 

Handlowo-Usługowa 

"OPONEX" Jan Król

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810912617931217857Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Darko3"

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802422618171801113"Gabrielle" Iwona Rusin

 9,1150Zużyte opony1601033701834076840012505TRANS BIS SP Z O O

 23,2100Żelazo i stal170405

 0,4880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302088303925308652066503HSW-LORRESTA Sp. 

z o.o.

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7850Zużyte opony160103

 0,2250Filtry olejowe160107

 0,2530Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1780Płyny hamulcowe160113

 0,1670Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 76,1410Metale żelazne160117

 2,0010Metale nieżelazne160118

 5,9610Tworzywa sztuczne160119

 3,8840Szkło160120

 0,9280Inne niewymienione elementy160122

 1,8520Inne niewymienione odpady160199

1500



 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 4 534,7700Odpady żelaza i stali191001

 80,4000Metale żelazne191202

 12,2100Metale nieżelazne191203

 0,2690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905802998132901483Wojskowa 

Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Rzeszowie

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214180024021POL-SERVICE 

Majcher Jacek

 0,0064Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,2322Żelazo i stal170405

 4,7590Papier i tektura191201

 10,0678Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053625454207941691224AUTO NAPRAWA 

Sławomir Kot

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1501



 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103363913044DIGITUS KINGA 

HALIGOWSKA

 0,2090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711063896792580239PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ADAM WOJTCZAK

 10,7000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B6515002997951751175Zakład Cukierniczy " 

KRUK " Dorota Harpula

 0,6500Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 2,4000Inne niewymienione odpady020699

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B830017050KOCZWARA Sp.j. Z. 

Koczwara, H. 

Koczwara

 1,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

1502



 0,6200Opakowania z metali150104

 0,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0600Zużyte opony160103

 0,2050Filtry olejowe160107

 0,8770Metale żelazne160117

 3,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0950Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,4910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0220Żelazo i stal170405

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F3702316106841120875NZOZ Zakład Leczenia 

Chorób Narządu Ruchu

1503



 0,4700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301101803714266842549994REMONDIS KROEKO 

SPÓŁKA z o. o.

 0,4700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,1600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Zużyte opony160103

 0,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,1000Żelazo i stal170405

 23,8000Odpady ulegające biodegradacji200201

 51,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051810216168171864384"ABATIS" Bogusława 

Pisarczyk

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800581848161191044NZOZ "SANTE" 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,2820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917920177941358803NZOZ ARTDENTICA 

Jolanta Stawarska - 

Bukowy

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096515029967951507819Apteka Jan Mrozek

1504



 0,4200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6902276928131198780Gabinet ortodontyczny 

Jan Plaskacz

 7,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z6900428928131016388Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa POLMAR 

Marian Stępień

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501011809291828171922319"Elcar" Elektronika 

Samochodowa 

Sebastian Obara

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808427208151297893"WIOL-MED" 

Indywidualna Praktyka 

Położnej. Wioletta 

Sroczyk

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.31.Z0005724236840001140Spółdzielnia 

Ogrodniczo-Pszczelars

ka SOPEX

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053634845026841084085FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "A JEDNAK" 

RENATA CZEKAŃSKA

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1505



 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,8430Żelazo i stal170405691791495Firma Budowlana 

"FRYZ" Adam Kostyra

 13 588,0000Inne niewymienione odpady0706993703837966842021218ARMA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3 902,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018303377258670003140 ECO Tarnobrzeg Sp. z 

o. o.

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,4000Żelazo i stal170405

1506



 3,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160003244127951079743S±d Rejonowy w 

Przemy¶lu

 998,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A6906776858151549461CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT 

Sp. z o.o.

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E40.13.Z3702697126871004553Zakład Usług 

Technicznych Sp. z 

o.o.

 0,0300Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 1,5000Zużyte opony160103

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0870Aluminium170402

 5,4900Żelazo i stal170405

 27,1000Skratki190801

 2,4800Zawartość piaskowników190802

 1 209,2200  160.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036907293538161134626NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OŚRODEK ZDROWIA 

W WOLI 

ZARCZYCKIEJ
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808749086861582455Bober Grażyna Studio 

Piękna i Urody 

AFRODYTA

 0,1250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917799798181275287Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Stom. Wanda 

Opiela

 0,1230Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051804132256842048476PERFEKTECH  

T.SZELC SERWIS

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810021518151797845Spólka Komandytowa 

SPED-CAR TSM Sp.  

z o. o.

 2,6100Zużyte opony160103

 0,6400Filtry olejowe160107

 2,0250Metale żelazne160117

 0,0590Tworzywa sztuczne160119

 0,0350Szkło160120

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3240Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,6800Opakowania z papieru i tektury1501018516627948721930118"BDI Poland" Sp. z o.o.

 0,3650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703824726841173943 BOGDAN WILUSZ 

FTUH "BODEK"

 2,7250Zużyte opony160103

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0280Płyny hamulcowe160113

 0,3950Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 100,4810Metale żelazne160117

 6,5300Metale nieżelazne160118

 1,8300Tworzywa sztuczne160119

 1,5500Szkło160120

 0,1500Inne niewymienione elementy160122

 0,4700Inne niewymienione odpady160199

 1,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036905776828151229561Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

lek.stom. Anna 

Kołodziej-Dziurzyńska

 1 244,7600  1,244.76Płuczki i odpady wiertnicze 

zawierające ropę naftową

010505012216736 00596Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo 

S.A. w Warszawie - 

Oddział Geologii i 

Eksploatacji w 

Warszawie

 830,8000Płuczki wiertnicze zawierające baryt i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010507

 23 711,1000Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

010508
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 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096905369218191059728"Usługi Transportowe" 

Dariusz Adamski 

placówka Apteka 

"Ania"

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161802007657941668886Magdalena Anna 

Budzyń Punkt 

Apteczny

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809713278141335505Lenart Małgorzata 

Fabryka Urody

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806168568181592289Gabinet 

Stomatologiczny Jan 

Jasiński

 0,0650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051803262656841349661JUSZCZYK ARTUR 

"AUTO-SERVICE"

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Filtry olejowe160107
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 0,0330Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0240Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1480Metale żelazne160117

 0,1760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K74.14.A6916964438181568003ZM INVEST S.A.

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,3000Żelazo i stal170405

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903416438171032695NZOZ "CERTUS" s.c. 

Barbara Zięba, 

Tadeusz Zięba

 29,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202026902784888130018126PPHU "KOS-POL" T. 

Piasecki

 32,0000Papier i tektura200101

Kwas fluorowodorowy0601033704977906842222371"KROSGLASS" Spółka 

z o.o.

 1 831,4500Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103

 3,0200  3.02Odpady stałe z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 11 19

101120

 47,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 21,8230Opakowania z papieru i tektury150101

 7,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,6200Opakowania z drewna150103

 0,0400Zużyte opony160103
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 0,1730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,0000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1400Aluminium170402

 129,0000Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046903227008132418315Gabinet Okulistyczny 

Malgorzata Gasior 

-Kwaśniak

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8303836598651381674Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Szoja-Bronkiewicz

 0,0050Odpady spawalnicze1201138302274228651010860HENRYK KUSIOWSKI 

AUTO-COLOR

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Metale żelazne160117

 0,0550Tworzywa sztuczne160119

 8,4600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222650966179Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy HIP Robert 

Hajnosz
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 0,8100Odpady tworzyw sztucznych0702131804083595170282359"GAWEŁ ZAKŁAD 

PRODUKCJI ŚRUB 

Sp. z o. o."

 0,5200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 9,6900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 195,7800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 20,1590Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 4,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 10,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 18,9330Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1580Opakowania z metali150104

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4910Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,8240Aluminium170402

 283,2920Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041802659838721487516Firma 

Usługowo-Handlowa 

"Auto-Klima" Moraniec

 0,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1370Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053700491006840016041CIEPLIK WIESŁAW 

FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ICAR"

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0155Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0049Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0124Aluminium170402
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 0,1640Żelazo i stal170405

 12,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A0001667988140001469Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

likwidacji

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z drewna150103

 0,0040Opakowania ze szkła150107

 0,0035Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 61,4000Osady z klarowania wody190902

 0,7500Szkło200102

 0,3780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800994216020010878Centrum Stomatologii 

Rodzinnej DENTANIS 

lek. stom. Anna Baran
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501385837951014057Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Kobylańska

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056500749207951075515Tadeusz Hrycak 

Mechanika Pojazdowa

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2740Metale żelazne160117

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010605528409462593855PGE DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA AKCYJNA Z 

SIEDZIBĄ W LUBLINIE

 0,0300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,3300Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4000Opakowania z drewna150103
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 0,1380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0000Zużyte opony160103

 0,0490Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Inne niewymienione elementy160122

 295,4250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 170,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3900Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 209,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 60,8000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,3000Szkło170202
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 1,7000Tworzywa sztuczne170203

 0,4600Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 40,2000Aluminium170402

 61,3000Żelazo i stal170405

 121,2000Mieszaniny metali170407

 9,6000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3720Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 12,4800Zużyte opony1601036500097917940006019Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Sieniawa

 11,6000Skratki190801

 6,3600Zawartość piaskowników190802

 58,6000  22.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509680957941164476NZOZ ALMUS

 7,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

1908091807027688133655477Zespół 

Szkolno-Przedszkolny 

Nr 6

 4,1400Odpady tworzyw sztucznych0702138526131259930297068LUXIMEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8303089138671026769Niepubliczny 

Stomatologiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

„BENADENT“ lek. 

stom. Bożena 

Smuszkiewicz

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033701868486841474627NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

A-DENT

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202180823822 

ELEKTROMECHANIK

A SAMOCHODOWA 

JACEK JANIK

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych1501026501682427921024772Marcin Podobiński 

Autotuning, 

Blacharstwo, Drobne 

Usługi Lakiernicze

 0,0240Opakowania z metali150104

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8600Tworzywa sztuczne160119
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 8,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013701008876850008103Firma Produkcyjno 

Usługowo Handlowa 

"MAJEWSKI" 

Bogusław Majewski

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804034226861658684Fundacja "W trosce o 

życie"

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213E41.00.A8303378958670003252TARNOBRZESKIE 

WODOCIĄGI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 48,0000Skratki190801

 48,0000Zawartość piaskowników190802

 2 579,5000  471.56Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,8300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 5,6000Skratki1908018304621528141509968Zakład Usług 

Komunalnych

 1,1000Zawartość piaskowników190802

 22,8000  7.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205004012431JERZY ŁĘCKI S A N T 

A R ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0150Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6650Żelazo i stal170405

 0,0120Odpady tworzyw sztucznych0702138312155108171832786XANDER DIESEL 

Wiktor Mamcarz

 0,0040Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,0020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0070Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0140Wodne ciecze myjące120301

 0,0120Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0350Aluminium170402

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514339767952220273Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"LUXDENT"

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103180246419DIAGNOSTYKA 

OBRAZOWA Guz i 

Ramotowski Spółka 

Jawna

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904014058171031750Gabinet 

dermatologiczny lek. 

med. Dziedzic Teresa

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136502236277931322838Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Lubaczowie

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5650Papier i tektura200101
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 0,1900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904613018131152370Prywatny Gabinet 

Lekarski - wizyty 

domowe lek. Andrzej 

Curzytek

 12,7180Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103361652071MECAFI POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,2440Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0076Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303996508651542611Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Elżbieta Posala

 0,7420Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206801810742396852170581Jan Wątroba, Barbara 

Wątroba Piekarnia JW

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302962398671196690Prywatny gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Biały-Polak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803726677941704435Gabinet Kosmetyczny 

"AFRODYTA" Justyna 

Hawer
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 235,8900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.43.A3700285756840013686"WALTER" Obróbka 

Drewna i Metali - 

Władysław Chrobak

 6,1330Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 83,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,5500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1400Inne oleje hydrauliczne130113

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 256,7000Żelazo i stal170405

 0,4060Mieszaniny metali170407

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216180910030 Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

AK Agnieszka Koczot

 8,8000Opakowania z papieru i tektury1501016915317138181539148ZPC  CUKROMIX - BIS 

SP ZO.O.

 4,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053703989126841381280 GREG - LAND SZELC 

GRZEGORZ

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1524



 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093700013816880041737Zdzisław Filar Apteka

 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303757148671197152NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ- 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYCZNE"LA

B"- MARIA KAWA

 0,2000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056509752097931361548"DREW-MEB" WITOLD 

TYBURCZY

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,0100Opakowania z papieru i tektury1501010007557388160001509SPÓŁDZIELNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU w Nowej 

Sarzynie

 0,5380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038503803618721165557Gabinet 

Stomatologiczny 

Justyna Gawlik
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 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A6905111708180002067Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 11,6000Skratki190801

 35,0150Zawartość piaskowników190802

 0,0800Papier i tektura200101180109562TOP-SYSTEM 

instalacje - Osetek 

Joanna

 0,8000Tworzywa sztuczne200139

 0,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801623848721569846NZOZ Małgorzata 

Ciołek

 0,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111690093814F.P.H.U. DˇB 

Stolarstwo- 

Tapicerstwo Andrzej 

D±browski

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036301927537810020274"HKL 

BAUMASCHINEN 

POLSKA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,5000Filtry olejowe160107

 14,9400Opakowania z papieru i tektury1501011808003475170358393Star Europa Holding 

Sp. Z .O. O. Spółka 

Komandytowa

 1,3250Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B6904111488181123991FPHU DABO Dariusz 

Bochenek
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 8,1800Żelazo i stal170405

 0,4180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036510489367952192080Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

ER-DENT S.C.

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140009147578130268952Express Bank 

Spółdzielczy w 

Rzeszowie

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501026500236737951069064Zakład Fryzjerski 

"Gracja" Ptaszek Alicja

 0,0020Opakowania z metali150104

 0,0140Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0159Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166904076558171396434Lotnisko Mielec sp. z 

o.o.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809415278672152683STUDIO URODY 

AGNIESZKA BUREK

 25,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.B6900398558131101591Gospodarstwo 

Ogrodnicze Stanisław 

Haba

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,5800Skratki1908013703910926842206320Gminny Zakład 

Komunalny w 

Wojaszówce

 1,4200Zawartość piaskowników190802

 46,9100  8.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2940Opakowania z papieru i tektury150101DK29.56.A6903037898171001080Przedsiębiordtwo 

Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowe 

Reg Form S.C.

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4900Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1140Aluminium170402

 18,4150Żelazo i stal170405

 3,3000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305080105269701180027224KOZAK 

Przedsiębiosrtwo 

Usługowo-Handlowe

 2,4000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053505236006760076874ZAKŁADY 

USŁUGOWE 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5800Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,6000Odpady ulegające biodegradacji200201

 5,7400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4600Odpady wielkogabarytowe200307

 5 535,7000  3,548.39Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0205020004371747220002329SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

MLEKOVITA

 924,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 36,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 19,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Aluminium170402

 1,9600Żelazo i stal170405

 1,1600Mieszaniny metali170407

 0,3760Skratki190801

 0,5370Zawartość piaskowników190802

 1,5300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A6917475485170042951AUTO-PLUS A. Blok, 

T. Ataman S. C.

 2,4210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161809415408141683896REMBISZ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,8900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4200Drewno170201

 0,2800Tworzywa sztuczne170203

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051805155176020031171Auto Serwis Marcin 

Galcak

 0,4900Metale żelazne160117

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101000380818Gminna Spółdzielnia 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA w 

Przecławiu

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031205515668733023461Gabinet 

Stomatologiczno-Protet

yczny lek.stom. 

Monika Gibes-Ludwa

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033705168206851085040Gabinet 

Stomatologiczny 

Stanisław Olech

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091810830507952528781KOLFARMA Sp. z o.o.

 1,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056514251107941408292P.W. „BUDINSTEL” 

Ewa Ciapała-Trojnar

 1,2700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6150Zużyte opony160103

 0,6800Tworzywa sztuczne160119

 0,3480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2200Opakowania z papieru i tektury1501016905481508171706828ELDAN Sp. J.

 1,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002401878161525427SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 2 

IM. WŁADYSŁAWA 

BRONIEWSKIEGO W 

LEŻAJSKU

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801871906842487218NZOZ "LUBATOWA" 

MAŁGORZTA PAJĄK I 

BEATA 

KUCZA-JURCZAK 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313788809161307116PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALICJA 

MULIK-BERNAD

 0,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904607808131178487NZOZ 

STOMATOLOGIA Piotr 

Blajer

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515444347941671003NZOZ "KAŃCZUGA" 

s.c.

 0,6400Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413DI26.61.Z3704542508191470033Zakład Usługowy 

Betoniarstwo 

Nagrobkowe- Janusz 

Zamorski

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704024016841283620SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MARZENA 

WOŁCZAŃSKA

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0165Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705133700232186840003914Apteka REMEDIUM 

mgr. farm. Zdzisława 

Fiejdasz
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903522048141051179NZOZ „MEDIS“ Lek. 

Stom. Ewa 

Kozłowska-Fus

 0,7610Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183701801366851048435"EKO-MAST" 

-BENEDYKT MASTEJ 

JASŁO

 0,4760Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 3,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,9310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,3560Inne baterie i akumulatory160605

 2,3470Urządzenia zawierające freony200123

 1,7820Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 2,4390Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,0720Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028312140258652254423Centrum Małych 

Zwierząt "ARGOS" 

Katarzyna i Maciej 

Oreziakowie
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903191358141263421Anna Staniszewska 

NZOZ Prywatna 

Praktyka 

Stomatologiczna

 48,2400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201026900186758171002607Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-usługowo-

handlowe "REGAMET" 

s.j. Boroń Krzysztof, 

Tryba Wacław

 0,3000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 20,5700Żelazo i stal170405

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501013635614508172179064Firma 

Techniczno-Handlowa 

"ANKOL" Sp. z o. o.
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 0,1150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903322138131619201Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Beata Zielińska

 7,2600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.91.Z0174746505252255601PPS POLMOS  W 

WARSZAWIE S.A.

 1,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,9000Opakowania ze szkła150107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803042236842526384ECO IMAGE SPÓŁKA 

z o. o.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501013706442976851055636Wanda Stodolak FHU 

WANBUD

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 498,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053703476656870011628Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy "DREWEX" 

J. Kucharski

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0078Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0200Żelazo i stal170405DJ28.75.B1800846266851887673Firma Produkcyjno 

Usługowo Handlowa 

STAL-MET Marek 

Majewski

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166509031737941525750Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0010Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502083617931184081Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno- 

Położniczy Beata 

Bittner

 0,5760Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102650126516Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

-Laboratorium Analiz 

Medycznych w 

Przemyślu
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 1,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806622016841072805 BUCZYŃSKA BEATA 

SALON 

KOSMETYCZNY 

"METAMORFOZA"

 0,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041807125548181126096Aneta Kępka Firma 

Handlowa

 0,8290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163710343886881231693POWIATOWY URZĄD 

PRACY

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051810138588141527506Paweł Białas 

"Wulkanizacja- 

Wymiana opon, 

konserwacja pojazdów"

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1770Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107
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 0,0030Aluminium170402

 62,0000Żelazo i stal1704056902563408130138362Zakład Ślusarski 

Andrzej Gunia

 0,5920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053704793846891138417Janusz Granat 

Warsztat 

Samochodowy Handel 

Detaliczny i Hurtowy

 0,0170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081800572278722091140Mechanika Pojazdowa 

Marcin Rachwał

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501016501827277951066404EMKA Sp. z o. o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1 075,5800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801365017931262510Firma 

Usługowo-Handlowa 

"For-Drew" Grzegorz 

Dydyk

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801066917808538132818144Alfa Dental Pracowanie 

Protetyczna Renata 

Kaszuba

 0,8360Opakowania z papieru i tektury1501011801281348132359877CONFLO JOANNA 

NOWAK

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Aluminium170402

1538



 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904421088131348156Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet Chirurgiczny dr 

n. med. Piotr Małek

 0,8500Opakowania z papieru i tektury1501013702941476871012848FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWA - PIEKARNIA 

"IRESTA" STANISŁAW 

MAŁKOWSKI

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 6,2910Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016903494038171005818KOLOR PRINT s.c. 

Grazyna, Marek 

Olszowscy

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0075Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 19,1620Żelazo i stal170405

 0,1000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

1305016915599248721926016Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"LUK-CAR"

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0390Ołów170403

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056502520148151018290ZUH AUTO-GUN 

SERWIS OPON NYCZ 

AGNIESZKA

1539



 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,2450Zużyte opony160103

 0,2220Filtry olejowe160107

 264,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051801879128172035879"DREWNAW" Henryk 

Nawój

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038516623058721349240Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Lucyna Brzostowska

 0,0150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016904875368132455055Firma Produkcyjno 

Usługowa PROTO 

PLUS Piotr Stachowicz

 1,3300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915574058151609387Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy im. Matki Teresy z 

Kalkuty

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111811219808133563858Z.U.H   PAŚKO 

Krzysztof Paśko

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1540



 0,8000Metale żelazne160117

 0,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,0430Aluminium1704021810298946871592662AUTO-NAPRAWA 

PIOTR SYRYLAK

 0,2500Żelazo i stal170405

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096900221168130136972Apteka Prywatna mgr 

farm. Jolanta Kotylak

 0,0960Zużyte opony1601036906926218131463070Powiatowy Urząd 

Pracy

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211371000509Petrosoft.pl 

Technologie 

Informatyczne Sp. z 

o.o.

 0,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103700220646841020978Auto-Naprawa 

Blacharstwo, 

Mechanika Pojazdowa 

oraz Ślusarstwo 

Edward Kurzawa

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte opony160103

 0,0430Tworzywa sztuczne160119

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001018313760298672068876SPEED GAZ S.C. 

JOANNA KOKOSZKA, 

JAROSŁAW MAGDA

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

1541



 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,2800Metale żelazne160117

 0,0150Metale nieżelazne160118

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501012605741889591947031BIMS PLUS FHH 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ KIELCE SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6905792388191466244ZESPÓŁ LEKARZY 

RODZINNYCH 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ s.c. St. 

Kiebała, Piotr Śnieżek

 78,0000Odpady betonowe i szlam betonowy1013141803968635170278079UNI-BET Sp. z o. o.

 0,0660Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z6900782698131750355PPrywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Dorska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303994138651525392Mirosława Czarnecka

1542



 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700464036891006472SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA URSZULA 

PAŁUBICKA

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091802174647952409303APTEKA "ZŁOTY 

LIŚĆ" Sp. z o. o.

 0,0100Inne niewymienione odpady070299DM34.30.A2204861625862205381BorgWarner Sp. zo.o.

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 47,2150Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,6390Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4750Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,7300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 80,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 24,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,8300Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

1543



 7,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0770Inne baterie i akumulatory160605

 0,0380Tworzywa sztuczne1702031810647558171908472PRO-VIS Diana Wilk

 1,4000Żelazo i stal170405

 14,9000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308DH25.24.Z6917820888133352989POLKEMIC SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 0,0270Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 2,6000Inne niewymienione odpady080399

 2,3000Inne niewymienione odpady080499

 22,2000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1544



 6,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0920Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,7450Odpady tworzyw sztucznych0702138516458098721910015"VDS-CONSTRUCT" 

Sp. z o.o.

 13,6600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302335988651008716Dom Dziecka w 

Stalowej Woli

 0,3040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026917605508151494062Gabinet Weterynaryjny 

ELZA lek.wet.Anna 

Świątonowska-Szubart

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804948808181566671Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Dent. Dorota 

Piwowarska-Gierek

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

1545



 0,8700Opakowania z papieru i tektury1501010050740847940000844Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowo-Pr

odukcyjne Mieczysław 

Słoma

 1,8250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803063707952161688Ewa Zagulak Salon 

Fryzjerski "KREATOR"

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3700554196851180086Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Dorota Malarz

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6917427008161564686"ZENON ZAWILSKI, 

WIESŁAW WITEK, 

DANUTA 

GRAMATYKA- 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502616167921539677Adela Wiełkiewicz 

Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska

 800,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105690119850Produkcyjno-Usługowy 

Zakład Stolarski 

Dariusz Mierzwa

 0,3000Opakowania z metali150104

1546



 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036906754918721822400Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904481638161126408GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BUCZYŃSKA IRENA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036514927957951401067Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gustavo Gonzalez 

Delgado

 8,5100Odpadowa tkanka zwierzęca0202026500552947940001855Zakład Mięsno 

Wędliniarski  Pakla 

Stanisław

 0,6900  0.13Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,5500Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 2,6000Inne niewymienione odpady020299

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,9000Opakowania z papieru i tektury1501016905644038171714791Zakład Utylizacji 

Odpadów 

Komunalnych Sp. z o. 

o.

 29,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1547



 0,2000Opakowania z metali150104

 50,5000Opakowania ze szkła150107

 1,5000Metale żelazne191202

 44,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,2000Tekstylia191208

 374,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808677657922117493ATELIER 

KOSMETYCZNE 

SYLWIA 

SZCZEPAŃSKA

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.14.A6905757438132899823ASKLEPIOS B.P. Sp. 

z o.o.

 4,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036513372737122307855Lek. Stom. Piotr 

Surmiak Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny

1548



 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023701373476841075063GABINET 

WETERYNARYJNY 

SZYMON KILAR

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515337037941166771Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarki 

Środowiskowo-Rodzinn

ej Grażyna Fujarowicz

 0,0790Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096915336468133193456Apteka "Pod 

Eskulapem" Piotr 

Kontek

 1,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101131801514758172023014TEMAR Sp. z o.o.

 45,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5360Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,9350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4800Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Zużyte opony1601031429898777010303102ZAKŁADY 

REMONTOWO 

BUDOWLANE WAM 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0030Miedź, brąz, mosiądz170401

 20,2530Żelazo i stal170405

 28,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703343326841475673INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

DAMIAN CHRZAN

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508967637951303264SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY LEK. 

WALERIAN BEREŚ

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801025198672036557Salon Kosmetyczny 

FASHION

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093711701866842358171PUNKT APTECZNY 

LILIANA 

LENART-FORTUNA
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036508981997921145010Praktyka Pielęgniarek i 

Położnych  Elżbieta 

Buczkowska

 0,9800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8304846408171852168Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

PIĄTKA Sp. z o. o.

 0,0074Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098300225658670000259APTEKA PRYWATNA 

MAŁGORZATA 

DUBIEL

 0,0450Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603180074622Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe 

AUTO REM - Jan 

Żółtek Spółka Jawna

 0,0820Filtry olejowe160107

 0,0180Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038312226808651582220Helena Woś Położna 

Środowiskowo 

Rodzinna

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.11.Z8516650838721940281Starostwo Powiatowe 

w Dębicy

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509572697921346122Gabinet Kardiologiczny 

Jacek Żak

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800740598191551091GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANETA GRZESIUK

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602138503113608721001324Apteka Św. Łukasza 

Sp.J. Stanisława 

Jarosińska

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711828586871239196SABINA 

OSTROWSKA 

NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ A C A 

M A R

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081810425418671299958MECHANIKA 

SAMOCHODOWA 

"MOT-CAR" 

GRZEGORZ MOTYKA

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103432724321Niepublicznny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Ulanowie

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502099237941166831Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula  Filar-Zyz

 0,2490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081809203606861604435Mechanika 

Samochodowa ukasy 

Haduch

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3280Zużyte opony160103

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0240Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3180Metale żelazne160117

 0,0450Metale nieżelazne160118

 0,0190Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Szkło160120

1553



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805949658722090991KORMEDIC 

MAGDALENA DRĄG

 0,9700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201012405878066431705926ALINOX Sp. z o.o.

 1,1500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 9,2450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 9,9700Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053711354456871036197ANDRZEJ 

SZYMAŃSKI EXPRES 

1

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031803613567921354819Maria Łabisz , 

„Indywidualna Praktyka 

Położnej 

Środowiskowo- 

Rodzinnej

 3,9600Zużyte opony160103691742947Firma 

Handlowo-Usługowa 

DiZi Serwis Dariusz 

Zbieg

 0,4400Zużyte opony1601031804831487951332975WULKANIZACJA 

Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Robert Romaniak

 0,0360Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011811459798652560516KOMPLEKSOWA 

OBSŁUGA FIRM 

K.NIERADKO, 

A.BURAK SPÓŁKA 

JAWNA

1554



 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych1501026903484098181002477Prywatne 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – 

Usługowo – Handlowe - 

Stacja Paliw Kielek 

Ryszard

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103690383370PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI ESKULAP 

Monika 

Dobrowolska-Kwiatek

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038500677308721088733Prywatny Gabinet 

Lekarski Brzostek 

Jerzy

 0,0200Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806915373548132255712Produkcja Usługi 

Handel "ANITA" 

Urszula Dec

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0200Szkło200102

 0,0600Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036904281208161297989GABINET 

KOSMETYCZNY 

BARBARA DUDA

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z3711635596891185747MELISA Plęs i 

Wspólnicy Spółka 

Jawna

 0,0380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DK29.21.Z9712043639271694143REMIX S.A.

 0,2800Drewno170201

 1 308,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202018516603708721881207Przetwórstwo Mięsne 

Wyrób Kiełbas i 

Podrobów ANDRZEJ 

DUDEK

 38,6000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046900912418151024043Dorota Reizer Praktyka 

Lekarska

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805726918191555143Stomatologia Dominka 

Chrzanowska-Zynek
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 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808761558133507274Adent Agnieszka 

Wrembel

 26,3920Aluminium1704021803735145170272355AluRes Sp. zo.o. glass 

& aluminium

 0,6780Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038302335008671467947Gabinet lekarski Anna 

Kosiorowska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502105247951535201Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Dorota Hajduk

 5,7000Skratki190801O90.03.Z0010799668651027961ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

RUDNIK

 7,3000Zawartość piaskowników190802

 79,0000  23.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8900Metale żelazne160117180336370 TOMASZ FERENC
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704209886851746056Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata kalisz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103363882792 STUDIO ALLURE By 

ANETA HERDZIK

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810019808732989055Atelier Urody Joanna 

Czwarno

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031807834598133567000Victoria's Beauty Salon 

Beata Zając

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110180150352Salon Kosmetyczny 

"LILIANNA" Lilianna 

Sochacka-Ślimak

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2 433,7000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001800005602077690502495PGE GÓRNICTWO I 

ENERGETYKA 

KONWENCJONALNA 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 172,5000Żelazo i stal170405

 150,0000Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186500970457950011039PPHU STYLINART Sp. 

z o. o.

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,2400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0700Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5400Metale żelazne160117

 0,1100Metale nieżelazne160118

 0,0270Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302061804548798191537464Andrzej Piękoś - Mega 

Auto Serwis

 0,0430Metale żelazne160117

 808,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056915507458721357073Usługi Budowlane 

Kupno i Sprzedaż 

Tarcicy Mirosław Marć

 0,3110Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Zużyte opony160103

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,6000  0.12Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.74.Z8516399218711517351"STALMAX" S.J. JEŻ 

STANISŁAW, JEŻ 

ROBERT

 20,7000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,5000Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 59,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 21,9200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,4000  0.08Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,3000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8500Inne oleje hydrauliczne130113

 0,6600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7770Aluminium170402

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091800015058161543980APTEKA PRYWATNA 

"ARNICA"- MGR 

FARM.BEATA BAJ

 420,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0013191238130334844PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI I HANDLU 

" RESTOL "  Sp. z o.o.

 24,7800Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,7000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 2,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112
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 0,1700Pyły z kotłów inne niż wymienione w 

19 01 15

190116

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800052428133000693NZOZ TRIDENT 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,2810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900342208131774580Prywtny Gabinet 

stomatologiczny lek. 

stom. Jerzy 

Rodkiewicz

 47,6000Żużle odlewnicze100903DM34.30.A0000369088670003039"FEDERAL-MOGUL 

Gorzyce" S.A.

 1 660,8700Zgary i żużle odlewnicze101003

 7,6900Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 1 748,4800Inne niewymienione odpady101099

 18,0900Osady i szlamy z fosforanowania110108

 8,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 1 681,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8 574,1100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,8500  0.86Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 317,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 23,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 118,3300Opakowania z drewna150103
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 8,5540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 23,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 675,1800Żelazo i stal170405

 127,1800  59.69Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,1400Zużyte opony1601033701975046851710590Dom Pomocy 

Społecznej w Foluszu

 0,0200Mieszaniny metali170407

 0,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Odzież200110

 0,0130Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0600Metale200140

 1,4400Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,1200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701043703916206841856576F.P.H.U. "BULIK" 

PŁODZIEŃ TOMASZ

 0,0020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Metale żelazne160117

 0,0280Tworzywa sztuczne160119

 0,0250Zużyte opony1601030051474528130336553PPUH "ELSTAR" Sp. z 

o.o.

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0850Tworzywa sztuczne170203

 0,0360Papier i tektura191201

 0,0070Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036500523967941024166Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Beata Miciuda

 0,2070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G51.90.Z3703968606842044461ARS COLOR 

GŁOWIŃSKI 

KRZYSZTOF
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038504392908721062366Okulistyczny Gabinet 

Lekarski Anastazja 

Dopart

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031802868807941629314Anna Bogacz - Pękala 

Prywatny Gabinet 

Lekarski

 21,8600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056902605028130009452DREWPOL - 

STANISŁAW BOSEK

 0,1670Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2650Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0062Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1161Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036502618697931067984NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

ZDROWIA W NAROLU
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033704790947951372064Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom.Ewa 

Fudała-Konieczny

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501018500583988720002356ZPHU TERRY Ryszard 

Pilch

 4,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700498806851640027Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Jendrulek

 0,2400Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206806900445378130001261Zakład Cukierniczo- 

Piekarniczy IZA Izabela 

Szczęch

 0,2700Inne niewymienione odpady020699

 0,2646Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Inne niewymienione odpady040199DC19.30.A8301680108671018540Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe ERNEST 

Marian Oczkowski

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,7050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400386557952073317CARITAS Archidiecezji 

Przemyskiej

 1,9500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011802006538172037795ZAKŁAD PRODUKCJI I 

HANDLU 

"AGROPART" S.C. 

KILIAN 

WIESŁAW,KILIAN 

RAFAŁ

 3,7200Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205180833163WULKAN RAFAŁ 

MOSKAL

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,9500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302083704421166871639441AUTO-CZĘŚCI-SERWI

S "JANCAR" SPÓŁKA 

CYWILNA JAN 

WÓJCIK EWA 

WÓJCIK

 0,0470Filtry olejowe160107

 0,3230Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211J65.12.A0162982635250007738POWSZECHNA KASA 

OSZCZĘDNOŚCI 

BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 4,3770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0630Tworzywa sztuczne170203

 0,0020Ołów170403

 1 333,1860Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051807734037931624232PPHU "ARKMEX" Sp. 

z o.o.

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900674498171373048NZOZ FEM MEDICAL 

Zofia Barłowska

 3 285,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A3703011506870005556Sanockie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 1,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103

 0,2590Filtry olejowe160107

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 1,0460Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 6,1000Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190117

 37,8000Skratki190801

 29,0000Zawartość piaskowników190802

 4 330,0000  754.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 10,7000  3.80Osady z klarowania wody190902

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131801769957941526554NZOZ POLADENT

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 1 520,8400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A8313755508171963270BLEK MEBLE Sp. z 

o.o.
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 74,0350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 5,2990Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 5,8830Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,0190Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 69,9780Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 5,5490Inne niewymienione odpady120199

 55,8270Opakowania z papieru i tektury150101

 90,3880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5050Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 39,3190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,5830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,6650Metale żelazne160117

 0,0200Inne niewymienione odpady160199

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1570



 21,2500Szkło170202

 0,0250Mieszaniny metali170407

 0,2130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903851848131088637Centrum Stomatologii 

Rodzinnej ArtDent s.c. 

Anna Kołodziej, 

Wojciech Kołodziej

 14,4000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209691417733"CHEMIFARB" S.A

 2,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802508818133192853Elektro - Serwis Piotr 

Fularski

 0,0430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Filtry olejowe160107

 0,0360Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0230Płyny hamulcowe160113

 0,0210Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2780Metale żelazne160117

 0,0540Tworzywa sztuczne160119
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 0,0350Inne niewymienione odpady160199

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 31,1500Odchody zwierzęce0201068500919708720005001MASARNIA  ZIGNIEW 

GIŻA Sp. J.

 71,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1 490,0400Inne niewymienione odpady020299

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053618110496871841361Firma 

Usługowo-Handlowo-Tr

ansportowa 

MAT-CAR-TRANS 

Mateusz Józefczyk

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033703397206871410827NATALIA ŁUCZYŃSKA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

1572



 2,5600Opakowania z papieru i tektury1501011802062885170204997ML SYSTEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,5430Opakowania z metali150104

 8,5410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5800Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 90,8500Szkło170202

 6,9100Tworzywa sztuczne170203

 0,0950Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,1000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036501028007921484137Prywatny Gabinet 

Lekarski chorób 

wewnętrznych, badań 

profilaktycznych 

lek.med. Marek Leśko
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 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501015109621647393115688WIPASZ SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031810979808672028865"PRETTY WOMAN" 

ANETA ZAWIŚLAK

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038311998118652224988Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Rudnik

 15,6000Odpadowa tkanka zwierzęca0202028312066178141400941Zakład 

Uboju-Przetwórstwo 

Mięsne KARKUT 

J.Karkut

 6,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0090Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 227,1000  9.80Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205370018826PHU "TRANSPRZĘT" 

Czesław Grządziel

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1520Filtry olejowe160107

 5,5000Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031811416008671576211PRAKTYKA 

LEKARSKA MEDITA 

HELENA 

GRZEGORCZYK

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096904359828131567214Apteka "Viola" 

Wiesław Fraczek

 7,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030081052185220000217ALAB LABORATORIA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3430Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,8260Żelazo i stal1704056905035778170002261Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowe 

"REMIX OIL"
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 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202360062670ELKOM Płoszaj 

Krzysztof

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0460Filtry olejowe160107

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700467166861207964Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Janina Szmyd

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053603040507921292308Wojciech Mrozowicz 

Mechanika Pojazdowa

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,2000Odpady proszków powlekających080201DM35.50.Z015799075 000275242508288MELEX Sp. z o.o.

 1,4250Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,0750Osady i szlamy z fosforanowania110108
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 1,5000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 16,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1500  0.14Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,7940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9000Metale żelazne160117

 0,9000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,1040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091804654988161003551APTEKA EWA GOCH

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036901399538161007603Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny - lek. 

stom. Marta Zielińska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515322607132380339Prywatna Praktyka 

Lekarska

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036515385927921485102Elżbieta 

Makowiecka-Kwiatkow

ska "PRESTIGE" 

Gabinet Medycyny 

Estetycznej

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109365828012PHARMAX APTEKI 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031809388097922110551Famili Dent lek.dent. 

Piotr Grochala

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033711785786871174261Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Poradnia Chirurgii 

Stomatologicznej 

Maciej Szajanowski

 40,0000  11.12Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.11.Z0051302568180002570PPHiU 

"KABANOSPOL" Sp. z 

o.o.

 0,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0560Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056917255418161417353MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ZYGMUNT ROBERT

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0150Inne niewymienione elementy160122

 2,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010056608768651003423KOMA STAHLBAU 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,6000Odpady spawalnicze120113

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 30,4000Żelazo i stal170405
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806084958652464149Salon Kosmetyczny 

"FELICITA" Anna 

Myszka

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036915376218181032320Gabinet 

Stomatologiczny 

Brodowska Agnieszka

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033700120256841045582GAJ TOMASZ 

PRACOWNIA 

PROTETYCZNA

 11,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112180243817FIRMA VITRE Piotr 

Ku¶

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031805836908161518284INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK.STOM. KINGA 

NOGA

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6509022517952062911Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Praktyka" Tomasz 

Śliwiński s.c.

 19,1300Inne niewymienione odpady060299DK29.14.Z0173328035272349110HISPANO-SUIZA 

POLSKA Sp. z o.o.
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 136,2000Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 19,4680Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 62,1200Alkalia trawiące110107

 35,4600  35.46Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 69,2800Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 6,6000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

110503

 101,2710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 120,3520Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 46,3700Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 3,6200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 261,6700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 43,1800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 5,2670Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 39,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,3780Opakowania z drewna150103

 11,5300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,9800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1581



 1,7830Tworzywa sztuczne160119

 0,7040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0550Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,1700Odpadowa tkanka zwierzęca0201026901200088140005007Ubój Zwierzat 

Gospodarskich i Wyrób 

Wędlin Zbigniew 

Stanisz

 7,2870Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 3,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036900380288131720644Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Lidia Kluz

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031808245378133671708Erbol Sp. Jawna 

J.Serwiński J. 

Paśniczek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806420906871841763Katarzyna Kondracka 

Salon Urody "ELIKSIR"
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038313119698652127506Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Kulig

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036903453688171015923Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elzbieta Król

 0,0125Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133710259466842271352N.Z.O.Z. Przychodnia 

Lekarska MEDICUS 

Sp. p

 0,0063Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090084153211130010144PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE"PURI-PHARM

A" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ
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 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301208428651209188Ewa Gola Lekarz 

Stomatolog Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0015Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031801318288141242531Nycek Barbara 

Profilaktyka Zdrowia, 

Centrum Rozwoju 

Artystycznego 

"Śpiew-Taniec-Muzyka

"

 0,9700Odpady metalowe020110691691670Tech-Motors Auto 

Service Gutkowski 

Wojciech

 0,0620Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101180405906Centrum Medyczne 

Sp. z o. o. w Łańcucie

 0,1600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4440Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 57,2060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 52,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304092878671597070SENDROWICZ 

BOGUSŁAWA - 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

PIELĘGNIARKI 

ŚRODOWISKOWEJ I 

RODZINNEJ

 0,8580Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801131809325346842635771WIET-POL 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 19,7190Kwasy trawiące110105

 4,0170Alkalia trawiące110107

 11,3960  6.84Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 5,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0090Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 13,4800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 8,8770Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,4800Wodne ciecze myjące120301

 0,1480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 526,8600Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 4,5000Mieszaniny metali170407

 144,4200Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 75,1600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201018526151768691777088Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SUR-AL-JA" Urszula i 

Romuald Kusior Sp. J.

 0,0020Opakowania z metali150104

 7,5368Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1910Aluminium170402

 0,1580Ołów170403

 0,8410Żelazo i stal170405

 0,2320Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036917499498161535182GABINET 

DENTYSTYCZNY 

LEKARZ DENTYSTA 

JAROSŁAW 

MENCZAK

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036509027367921822315"MEDJAN" Zespół 

Specjalistycznych 

Gabinetów 

Lekarsko-Stomatologic

zno-Diagnostycznych

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136915563118161538039SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 3 

IM. KS. KARDYNAŁA 

STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO W 

LEŻAJSKU

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031806355238661619634KAMILA SOŁTYS 

SALON 

KOSMETYCZNY 

KAMILA SOŁTYS

 0,8500Zużyte opony1601033700180686890000059F.H.U. Auto - Moto - 

Zbyt Z.i J. 

Kazimierczak

 0,1350Opakowania z papieru i tektury150101370479250*Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"BISKAR" Sp. z o.o. - 

Stacja Paliw

 0,1280Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 130,2320Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101180500415Zakład Metalowy 

ZELMET Sp. z o. o.

 4,1828Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 14,8200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,1200  1.52Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,7660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 21,5000  15.37Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 19,7000  14.09Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031804041506841173363NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"JULIA" RENATA 

KNIAZIEWICZ

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051802550168151739440Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego i 

Edukacji Zawodowej

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2450Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023703030306841726537GRZEGORZ PELCZAR 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031800203716842248956NZOZ MOLARIS 

AGNIESZKA 

KABAJ-JUCHA

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101811585978172176367Salon Kosmetyczny 

"Violet" Wioletta Ciepła
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Opakowania z papieru i tektury1501011809607376842254951 TOP SETUP Kamil 

Gierucki

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038301207998651510611Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Zielińska

NIP

Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych

Kod 

odpadów

Rodzaj 

prowadzonej 

działalności 

wg. 

klasyfikacji 

PKD

REGONPosiadacz 

odpadów

Rodzaj odpadów

Masa 

odpadów

Sucha 

masa 

odpadów

Masa odebranych odpadów [Mg]

masa 

odpadów

sucha 

masa 

odpadów

ogółem w tym 

gospod.d

omowych

Liczba 

obsługiwanych 

właścicieli 

nieruchomości

ogółem w tym z gospodarstw 

domowych

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

1501021803911858721659408Miejski Zakład 

Komunalny Pilzno 

Sp. zo.o.

 230,3000  202,8000  4 123 4 334
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Opakowania ze 

szkła

150107  137,9700  137,9700  4 123 4 334

Zużyte opony160103  12,0000  12,0000  4 123 4 334

Urządzenia 

zawierające 

freony

200123  0,3750  0,3750  4 123 4 334

Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31

200132  0,1050  0,1050  4 123 4 334

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  0,6000  0,6000  4 123 4 334
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Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  1,0300  1,0300  4 123 4 334

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  1,8000  1,8000  4 123 4 334

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  1 738,1200  1 641,5400  4 123 4 334

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  23,4480  23,1400  4 123 4 334

Inne 

niewymienione 

odpady

040299O90.02.Z3700674286841046541Usługowy Zakład 

Transportowy

 0,1200

Inne 

niewymienione 

odpady

120199  52
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Opakowania z 

papieru i tektury

150101  13,2900  4,0300  532 130

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  28,7500  27,2500  532 130

Opakowania 

wielomateriałowe

150105  78

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106  57,2200  57,2200  1 084

Opakowania ze 

szkła

150107  89,3200  89,3200  1 598
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Opakowania 

zawierające 

pozostałości 

substancji 

niebezpiecznych 

lub nimi 

zanieczyszczone 

(np. środkami 

ochrony roślin I i 

II klasy 

toksyczności - 

bardzo toksyczne 

i toksyczne)

150110  1,2800  1,2800  1 066

Zużyte opony160103  11,0600  11,0600  1 598

Materiały 

izolacyjne inne 

niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,8800  1,5700  1 118

Materiały 

konstrukcyjne 

zawierające gips 

inne niż 

wymienione w 17 

08 01

170802  4,1200  4,1200  1 066

Urządzenia 

zawierające 

freony

200123  1,5200  1,5200  532
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Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31

200132  0,0700  0,0700  532

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  1,0000  1,0000  532

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  1,0000  1,0000  532

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  4,9800  40

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  47,6500  190
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Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  397,0700  316,5700  1 066 1 237

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  26,0500  26,0500  1 066

Opakowania z 

papieru i tektury

1501016500228707930001629Przedsiębiorstwo 

Usług 

Komunalnych, 

Produkcyjnych i 

Handlu Sp. z o.o.

 180,7000  126,3000  2 860 3 350

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  300,5000  210,3000  2 860 3 350

Opakowania ze 

szkła

150107  239,1000  167,3000  2 860 3 350

Zużyte opony160103  19,7000  16,1900  2 860 3 350
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Odpadowa papa170380  6,7000  6,7000  960 1 030

Lampy 

fluorescencyjne i 

inne odpady 

zawierające rtęć

200121  0,0380  0,0380  2 860 3 350

Baterie i 

akumulatory inne 

niż wymienione w 

20 01 33

200134  0,0030  0,0030  1 900 2 320

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  2,6640  2,6640  2 860 3 350

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  1,2000  1,2000  2 860 3 350

1597



Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  174,7000  174,7000  1 900 2 320

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  2 820,3000  1 974,2000  2 860 3 350

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  49,3000  49,3000  2 860 3 350

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

2003011809197985170360970GOKOM EKO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALN

OŚCIĄ

 2,8000  1

Odpady ulegające 

biodegradacji

2002011802975178720003321Zakład Usług 

Miejskich Sp. z 

o.o.

 47,1000  4

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  122,4000  1
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Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  8 276,7000  7 990,0000  6 103 6 258

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

1501023711554206891183719Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Czarnej

 10,8200  10,8200  648 810

Opakowania ze 

szkła

150107  24,7000  23,7000  648 810

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  201,0900  88,6800  648 810

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301690227114Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Świlczy

 436,9800  160

Żużle, popioły 

paleniskowe i 

pyły z kotłów (z 

wyłączeniem 

pyłów z kotłów 

wymienionych w 

10 01 04)

100101691561217Firma 

Usługowo-Transpor

twoa STANWUK 

Dariusz Zieliński

 5,4000  21
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Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów

170101  666,3600  21

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  396,6000  21

Opakowania z 

papieru i tektury

150101O90.02.Z8504912678721676826GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 0,7000  60

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  0,8000  60

Opakowania ze 

szkła

150107  1,5000  60

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  1,9000  60
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Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  7,4000  60

Opakowania z 

papieru i tektury

1501011803714266842549994REMONDIS 

KROEKO 

SPÓŁKA z o. o.

 17,9000  6 700 6 707

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  118,6000  111,2000  6 700 6 712

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106  500,6000  499,2000  6 700 6 703

Opakowania ze 

szkła

150107  370,5000  363,0000  6 700 6 712

Zużyte opony160103  9,0000  9,0000  6 700 6 700
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Odpady inne niż 

wymienione w 16 

81 01

168102  5,4000  5,4000  6 700 6 700

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów

170101  3,1000  3,1000  6 700 6 700

Zmieszane 

odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 

17 01 06

170107  3,1000  3,1000  6 700 6 700

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  116,4000  106,1000  6 700 6 702

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  175,2000  1
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Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  6 642,2000  4 349,4000  6 700 7 480

Odpady z 

targowisk

200302  47,5000  1

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  94,0000  81,8000  6 700 6 703

Odpady 

komunalne 

niewymienione w 

innych 

podgrupach

200399  0,4000  6 700 6 701

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

Sucha masa 

odpadów

Masa odpadów

Rodzaj odpadówPosiadacz odpadów REGONNIP Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

Kod 

odpadów

Dział 3. Zbieranie odpadów

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z3700009736870003735Obwoźny Punkt Skupu 

i Sprzedaży Surowców 

Wtórnych. A. Wróbel, 

D. Kędra Sp.j.

 1,2200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  342,7520

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,9610

Opakowania z papieru i tektury150101  1 026,4490
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  168,9710

Opakowania z metali150104  15,0690

Metale żelazne160117  303,5300

Tworzywa sztuczne160119  2,5400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  21,5650

Tworzywa sztuczne170203  2,6470

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,1080

Aluminium170402  33,2550

Ołów170403  0,9020

Cynk170404  0,5510

Żelazo i stal170405  1 699,8420

Cyna170406  0,0030

Mieszaniny metali170407  1,3040

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0830

Opakowania z papieru i tektury1501011810910198722408832BNS ASTRA Sp. z o.o.  10,2600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  735,1400

Opakowania ze szkła150107  2 103,0460

Tworzywa sztuczne i guma191204  53,6000

Szkło200102  192,4400

Tworzywa sztuczne200139  3,1500

Żelazo i stal1704058312210908671380867Skup i Sprzedaż Złomu 

Marzena Duma

 390,2100

Opakowania z metali150104G50.20.B3703736686881039429Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KRAFT 

Edward Pasławski

 4,2360

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,4510

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,5320

Aluminium170402  6,7240

Ołów170403  0,0400

Żelazo i stal170405  357,2450

Miedź, brąz, mosiądz170401DJ27.51.Z6500489927950203218ZAKŁAD 

ODLEWNICZY KAW - 

MET Marek Kawiński

 5,7400

Żelazo i stal170405  1 822,4500

Metale200140  7,1900

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203041809182388141683838SOTER EKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 45,0420

Inne niewymienione odpady020399  406,8200
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,1920

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  14,2760

Inne niewymienione odpady030199  1,8500

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  0,0080

Osady zawierające chrom, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  2,0400  1,4280

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  2,3310

Inne niewymienione odpady060699  76,9200

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  11,1800

Odpady tworzyw sztucznych070213  203,9480

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  6,5600

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  4,4930

Inne niewymienione odpady070299  2,0900

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  16,5480

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  6,7200

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0100

Odpady proszków 

powlekających

080201  5,5500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0400
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  28,6220

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,0060

Żużle odlewnicze100903  77,4300

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05

100906  102,1300

Odpadowe środki wiążące 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100913  0,7000

Odpady stałe z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 11 19

101120  3,0200  2,1460

Kwasy trawiące110105  17,1000

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  2,0000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  2,2000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  42,0500

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,4200

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  20,7550

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,0200  0,0160

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,8550

Wodne ciecze myjące120301  5,2700  0,7910

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  5,1450

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,5600

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  0,3300
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Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  2,2000

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  3,6100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,1500

Opakowania z metali150104  1,7670

Opakowania wielomateriałowe150105  14,2800

Opakowania ze szkła150107  4,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  11,2990

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  20,3690

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  10,7240

Zużyte opony160103  1,7600

Filtry olejowe160107  1,6370

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,1120

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,3590

Płyny hamulcowe160113  0,3620

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,9750

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,6610

Tworzywa sztuczne160119  17,0250

Szkło160120  2,6080

Inne niewymienione elementy160122  1,0250
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Inne niewymienione odpady160199  5,1380

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,8100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9820

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,1530

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0030

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7600

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0800

Zużyte katalizatory 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,4910

Tworzywa sztuczne170203  3,3890

Odpadowa papa170380  1,2800

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,9000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  33,1300

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  17,5200

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,2800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,7500

Skratki190801  0,4800

Zawartość piaskowników190802  336,5200
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Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  8,0000  5,6000

Inne niewymienione odpady190999  2,0000  1,7400

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,2050

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  5,2090

Opakowania z metali150104G51.52.Z1801430106861442352RYZO Bogdan Czech  

Sprzedaż Detaliczna 

Części i Akcesoriów 

Do Pojazdów 

Samochodowych

 0,8540

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0760

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0020

Cynk170404  0,0180

Żelazo i stal170405  0,0860

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130601316179462513135"POLSKA 

KORPORACJA 

RECYKLINGU" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 3,1600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  32,9250

Urządzenia zawierające freony200123  72,2460

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  121,9690

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  608,0860

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020051348928130009245Janusz Kwasek 

Przetwórstwo Tworzyw 

sztucznych

 379,4990
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021810238458133278997PPHU EKOLAND 

Ewelina Denasiewicz

 0,8400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,2615

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3300

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,7352

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0395

Opakowania z papieru i tektury1501016915396508133161350F.H.U.MAXLIFT 

Bożena Korziewicz

 2,2070

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6240

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3940

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  610,8500

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  566,2400

Drewno170201  14,2950

Żelazo i stal170405  3,8550

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  17,5000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 267,5400

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016500079937950007210MOTO-TECH S.C.  0,1370

Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B6907241668722092754Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe MET-BUD 

s.c. W.Radzik, M. 

Radzik, J. Potyrała

 3,8800

Opakowania z metali150104  6,1700
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,2930

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,7370

Aluminium170402  13,1540

Ołów170403  0,7420

Żelazo i stal170405  703,9040

Mieszaniny metali170407  0,1390

Zużyte opony1601033704407496871783356Gmina Sanok  1,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  6,0000

Szkło170202  2,7000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,1000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0030

Urządzenia zawierające freony200123  0,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  7,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  14,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.21.Z6905268808132784681POLIMER s.c. Witold 

Bąk, Stanisław 

Kawalec

 91,2500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146903615688161070369ZAKŁAD USŁUGOWY 

TVC KOLOR SERWIS 

INDYCKI CZESŁAW

 0,0100

Opakowania z papieru i tektury1501013639336678181719809EKO MOTYL S.C. 

Beata Wojtys, Paweł 

Stelmach

 18,2150

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  549,8630

Opakowania ze szkła150107  1 052,7290

Tworzywa sztuczne i guma191204  17,5500

Szkło200102  135,2600
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Opakowania z papieru i tektury1501011800540748161614875"STARE MIASTO - 

PARK" SP. Z O.O.

 48,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,8000

Opakowania ze szkła150107  748,0000

Zużyte opony160103  90,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,2000

Papier i tektura200101  27,0000

Szkło200102  1,1000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  32,1800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  33,7000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  278,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016903478298131021515Diesel Centrum - Piotr 

Hoffman

 0,2860

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z3700081826870010907AMIDON s.c. w 

Sanoku Ewa i Andrezj 

Krochmal

 61,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,2000

Opakowania z metali150104  0,1000

Metale żelazne160117  48,1000

Metale nieżelazne160118  4,6000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,8000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,6000

Drewno170201  8,0000

Aluminium170402  29,9000

Ołów170403  0,7000

Cynk170404  0,3000

Żelazo i stal170405  1 692,7000

Mieszaniny metali170407  2,9000

Metale żelazne191202  112,9000

Urządzenia zawierające freony200123  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,8000

Metale200140  13,3000

Miedź, brąz, mosiądz1704016917529635170049433METALL-EXPRES Sp. 

z o.o.

 2 658,8890

Aluminium170402  128,4570

Cynk170404  12,3790

Żelazo i stal170405  250,5160

Cyna170406  0,9600

Opakowania z papieru i tektury1501016509432217941198481Handel-Usługi AGA 

Agnieszka Krzyśków

 21,4060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,4600

Opakowania z metali150104  10,9120

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,8240

Drewno170201  1,7700

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8180

Aluminium170402  5,5720

Żelazo i stal170405  170,4710

Papier i tektura191201  1,7450

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041805724908131332072Auto-Złom Renata 

Mazur

 2 664,5000

Metale żelazne160117  684,5270

Żelazo i stal170405  23,2680

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203046514251037941398866F.H.U. BUDINSTEL 

Paweł Ciąpała

 95,2400

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  2 002,2200

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  1 847,8900  341,8600

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  18 130,6800  3 734,7900
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Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

0603140128453435212755711SITA WSCHÓD 

Sp.z.o.o

 142,0650

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,7000

Inne niewymienione odpady070299  1,6800

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  3,5600

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

070711  33,5300  33,5300

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  2,5000

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,7400

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  23,5400

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  16,8000

Roztwory utrwalaczy090104  17,0200

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  1,5430

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  101,4400

Inne niewymienione odpady100999  67,3100

Kwasy trawiące110105  7,8050

Alkalia trawiące110107  228,1500

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  4,7400

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  4,7350
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Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  83,7100

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

110503  4,0500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  349,0710

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  186,5740

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  32,7470

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  22,5600

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  82,8960

Zużyte woski i tłuszcze120112  3,9200

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  43,5800  43,5800

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  4,3500  4,3500

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  17,8000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  91,7450

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  14,5400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  8,5800

Inne niewymienione odpady120199  31,0600

Wodne ciecze myjące120301  172,0700  172,0700

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  3,2750

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  5,3880

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  6,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  133,7600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  24,1100
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Opakowania z drewna150103  42,5500

Opakowania z metali150104  0,2700

Opakowania wielomateriałowe150105  6,5110

Opakowania ze szkła150107  0,3300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,6360

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,6200

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  40,9500

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,6950

Filtry olejowe160107  0,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5230

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,2950

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,2320
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Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  5,5150

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2540

Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01

161102  0,1800

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  5,4900

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,1300

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5,2300

Drewno170201  56,8700

Szkło170202  3,3150

Tworzywa sztuczne170203  56,3730

Żelazo i stal170405  75,8370

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  268,0100  268,0100

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  80,1900  80,1900

Zużyty węgiel aktywny190904  15,9300

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0400

Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  61,8000

Opakowania z papieru i tektury1501010126048235240104641BSH SPRZĘT 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,3000
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,6990

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011804650158141603615JAVKOM skup i 

sprzedaż złomu 

Krzysztof Wojda

 0,1150

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,9990

Opakowania z metali150104  32,2830

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,5320

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  118,3060

Miedź, brąz, mosiądz170401  37,3260

Aluminium170402  68,7600

Ołów170403  2,3970

Cynk170404  1,6710

Żelazo i stal170405  518,2840

Cyna170406  0,0120

Mieszaniny metali170407  0,1610

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9190

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206803626372635170371666"GreenRes" Sp. z o.o.  0,1200

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  1,3000

Odpady proszków 

powlekających

080201  2,9600

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,3620

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  3,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  7,2800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0660
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0100

Zużyte opony160103  0,2500

Filtry olejowe160107  0,0150

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0050

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2000

Tworzywa sztuczne160119  13,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0010

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,7500

Tworzywa sztuczne170203  0,4800

Odpadowa papa170380  8,2800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  7,9400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  95,9000

Zużyte opony160103180643965Łańcucki Zakład 

Komunalny Spółka z 

o.o.

 13,0250

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  56,5050

Szkło200102  17,2500

Odzież200110  2,2900

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1200

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,1100

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,4670
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Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,7250

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,9920

Odpady wielkogabarytowe200307  20,1600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602161801667906851413538DRUKLINE TOMASZ 

KOSIBA

 0,3000

Popioły lotne ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 16

100117180176937DARJAN Sp. z o. o. 

Materiały Budowlane, 

Betoniarnia

 545,5400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201018304702758141263355Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

BUD-TRANS

 1,3000

Opakowania z metali150104  1,6900

Metale żelazne160117  11,0000

Metale nieżelazne160118  0,6470

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4810

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,2440

Aluminium170402  1,8710

Ołów170403  0,0430

Cynk170404  0,0150

Żelazo i stal170405  257,5090

Metale żelazne191202  2,2290

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101691692385Czapla Halina  259,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 487,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  478,1000

Opakowania z drewna150103  0,6000

Opakowania ze szkła150107  19,9000

Metale żelazne160117  0,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2000

Aluminium170402  2,1000

Żelazo i stal170405  125,1000

Papier i tektura191201  22,7000
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Opakowania z metali1501040108171995261009959CASTORAMA 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0190

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,9210

Urządzenia zawierające freony200123  0,8790

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2050

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,8910

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,9060

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  10,4350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146902447858131365686P.P.U.H. "ERPIX" 

Roman Popek

 0,1180

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601043704302196842105116FUH Maria Prorok, 

Dariusz Nycz, 

Wladysław Prorok, 

Władysława Stryjak  

S.C.

 23,2680

Miedź, brąz, mosiądz170401650034866Firma Handlowo 

Usługowa Antoni 

Rożek

 4,8000

Aluminium170402  2,7000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  308,3000

Mieszaniny metali170407  0,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016901364468180003463P.U.H. "METAL" S.C. 

Jerzy Cesarz, 

Grzegorz Pawłowski

 1,3280

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,0960

Opakowania z metali150104  14,5500
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Metale żelazne160117  12,7700

Metale nieżelazne160118  6,4780

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  46,4130

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,0920

Aluminium170402  29,8180

Ołów170403  0,4750

Cynk170404  1,9120

Żelazo i stal170405  938,2000

Mieszaniny metali170407  0,0250

Opakowania z metali150104370003434Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"WULKANEX" 

Krzysztof Stapiński

 2,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5000

Aluminium170402  2,4000

Ołów170403  0,1000

Żelazo i stal170405  126,0000

Opakowania z metali1501046514929157951723227Firma 

HandlowoUsługowa 

Barbara Karnas

 1,7960

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,8940

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0030

Aluminium170402  4,4000

Ołów170403  0,0800

Żelazo i stal170405  208,1710

Mieszaniny metali170407  0,4940

Opakowania z metali1501046900243008130001404Skup i Sprzedaż Złomu 

Metali Tadeusz Kloc

 1,5700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7600

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5960

Aluminium170402  21,6450

Ołów170403  1,4000

Cynk170404  1,2580

Żelazo i stal170405  55,2610

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0056734598650001333Firma RETMAN  Jerzy 

Burdzy

 68,4140

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  132,9240

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,6000

Odpady spawalnicze120113  0,0280

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,1170

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,5000
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,5000

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,3500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0100

Opakowania z metali150104  12,6840

Opakowania ze szkła150107  0,9000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,0000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,5190

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2200

Zużyte opony160103  2,2480

Filtry olejowe160107  0,5110

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,1610

Płyny hamulcowe160113  0,1000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0810

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0400

Metale żelazne160117  109,0550

Szkło160120  8,1100
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,1080

Tworzywa sztuczne170203  0,0400

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4350

Aluminium170402  5,3050

Ołów170403  0,0140

Żelazo i stal170405  1 792,7040

Mieszaniny metali170407  442,2500

Metale żelazne191202  7,7800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031804320276842043935Skup Złomu Metali 

Marcin Wajda

 0,0200

Opakowania z metali150104  6,3800

Metale nieżelazne160118  3,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,8600

Aluminium170402  3,6900

Ołów170403  0,2000

Cynk170404  0,5500

Żelazo i stal170405  292,8500

Papier i tektura200101  2,5600

Opakowania z metali150104E41.00.A3703662206851760139Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Kołaczycach Sp. z o.o.

 0,0104

Zużyte opony160103  0,5700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,8160

Papier i tektura200101  0,4140

Szkło200102  0,5650

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,8300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0660

Tworzywa sztuczne200139  1,0350

Metale200140  0,0800

Odpady ulegające biodegradacji200201  7,0630

Odpady wielkogabarytowe200307  4,3570
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Opakowania z metali1501041803956167952463892P.H.U. KARBON S.C. 

Andrzej Chomik, 

Stanisław Kołcz, 

Zdzisław Kołcz

 1 300,0000

Żelazo i stal170405  610,0000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z3701373996840000726Gospodarka 

Komunalna i 

Mieszkaniowa w Dukli 

Sp. z o. o.

 0,2220

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,3500

Opakowania ze szkła150107  22,0800

Zużyte opony160103  2,2200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  28,4900

Odpadowa papa170380  0,6800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  2,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,4840

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,7750

Odpady wielkogabarytowe200307  26,3500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z6902827978130019189CHEMIA-RZESZÓW 

Przedsiębiorstwo 

Handlu Chemikaliami 

Sp. z o.o.

 0,0660

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201046902666408160001975Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

 0,4000

Odpady tytoniowe020382  4,1600

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020705  292,8800  73,2200

Inne niewymienione odpady020799  1 527,6200
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  1,5800

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  75,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,5000

Inne niewymienione odpady070299  1,1000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0400

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  3,9300

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0700

Inne niewymienione odpady080199  15,0000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  2,7000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  88,5000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,6000

Odpady spawalnicze120113  3,4000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  25,0000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  2,9000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,5700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  458,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  213,3000

Opakowania z drewna150103  4,1000

Opakowania z metali150104  111,9000

Opakowania wielomateriałowe150105  10,9000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  29,5000
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Opakowania ze szkła150107  2 831,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  5,0330

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0750

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,9000

Zużyte opony160103  5,8000

Filtry olejowe160107  0,8070

Płyny hamulcowe160113  0,0770

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1730

Metale żelazne160117  1,8000

Metale nieżelazne160118  4,6000

Tworzywa sztuczne160119  1,0000

Inne niewymienione elementy160122  0,2000

Inne niewymienione odpady160199  0,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  6,4910

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,5000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,5300
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  76,7000

Drewno170201  0,7000

Szkło170202  23,3000

Tworzywa sztuczne170203  0,1000

Odpadowa papa170380  1,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0000

Aluminium170402  6,7000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,0300

Żelazo i stal170405  1 016,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  16,2000

Skratki190801  46,6000

Zawartość piaskowników190802  23,8000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  717,8800  143,5800

Metale żelazne191202  4,0000

Szkło191205  17,6000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  17,3000

Tekstylia191208  5,5000

Papier i tektura200101  337,0000

Szkło200102  1 260,9000

Odzież200110  2,7000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1020

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,2000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,5000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  35,7860

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,8000
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Tworzywa sztuczne200139  1 465,7000

Metale200140  282,0000

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,0100

Odpady ulegające biodegradacji200201  5 836,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  93,0000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z8301814188650012101Przedsiębiorstwo 

Surowców Wtórnych 

"WTÓRSTAL" Sp. z 

o.o.

 733,8300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  65,1500

Opakowania ze szkła150107  23,9400

Żelazo i stal170405  716,7700

Papier i tektura191201  198,4300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602148312251128171712384FPUH D&D Piechota 

Dariusz

 0,0360

Odpady tworzyw sztucznych070213831300776EKO-STAL Flis 

Mirosław

 38,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 661,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  417,1000

Opakowania z drewna150103  4,6000

Opakowania z metali150104  0,7000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  175,4000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,1000

Metale żelazne160117  2,2000

Tworzywa sztuczne160119  2,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,4000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,6000

Szkło170202  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1000

Aluminium170402  0,8000

Żelazo i stal170405  33,4000

Papier i tektura191201  39,9000

Tekstylia191208  0,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105G51.57.Z8303882668671868072RAN-DICKMAR Sp.z 

o.o.

 0,6700

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  28,8600  28,8600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0500

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,1200

Inne niewymienione odpady070299  0,1200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  8,3150

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,4500

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  2,2000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  0,0300

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,5600

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,1350

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1900
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Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,3300

Inne odpady110302  6,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  430,5300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  994,0900

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  10,2500

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  368,2600

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  5,8600

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  2,5700

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0800

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  4,8400

Inne niewymienione odpady120199  86,0800

Wodne ciecze myjące120301  5,1200  0,0510

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  57,0100

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,5300

Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  6,6130

Inne oleje hydrauliczne130113  0,2570

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  293,3250

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  21,4160

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  179,3480
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Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  2,8240

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  13,5000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  1,5800

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,3300

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,1020

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  6,3090

Inne niewymienione odpady130899  3,5620

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,6300

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,6500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  11,9910

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0450

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  15,2260
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,9300

Zużyte opony160103  5,8900

Filtry olejowe160107  9,5290

Elementy zawierające rtęć160108  0,0030

Płyny hamulcowe160113  1,1380

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  2,1370

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  1,1200

Metale żelazne160117  0,9400

Metale nieżelazne160118  0,0400

Tworzywa sztuczne160119  12,1800

Szkło160120  8,7000

Inne niewymienione elementy160122  0,2200

Inne niewymienione odpady160199  0,4800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6100

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0040

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1100

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  2,3000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,4230
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0400

Inne baterie i akumulatory160605  0,0500

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  93,4750  0,9340

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  0,0300

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,4000  0,0040

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  4,9000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0100

Szkło170202  0,6800

Tworzywa sztuczne170203  3,6500

Aluminium170402  0,0100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0800

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,1700

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,4200

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  0,1500  0,0010

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031806936095170347314UNIQ METAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,3000

Opakowania z metali150104  0,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  37,3000

Aluminium170402  0,1000

Żelazo i stal170405  20,8000

Cyna170406  2,2000
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Mieszaniny metali170407  8,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.23.Z1803984316842554989AAGLOB S.A.  1 121,8690

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6000

Tworzywa sztuczne170203  28,0820

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,5910

Żelazo i stal1704051806310408181706244FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ROLMASZ" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 21,6050

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016915791348181269482Firma 

Handlowo-Usługowa 

FRUKT METAL Jan 

Toton

 0,1640

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2280

Opakowania z metali150104  6,9410

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3960

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,9330

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  1,6310

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,0950

Aluminium170402  27,6565

Ołów170403  0,4220

Cynk170404  0,1800

Żelazo i stal170405  311,7375

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DM34.30.A6900080278170003757Z.P.H. Hurtownia 

Części Zamiennych 

Jan Tarapata

 21,4560

Opakowania z metali1501041806595357952056951Anna Tonia-Sosnowska 

Firma 

Handlowo-Usługowa 

"ATe"

 6,0000

Metale nieżelazne160118  1,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,0000
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Miedź, brąz, mosiądz170401  11,0000

Aluminium170402  16,0000

Ołów170403  2,0000

Cynk170404  1,0000

Żelazo i stal170405  581,0000

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

0702101808087518721049325Firma H.U.P. ATOS 

Stanisław Cieslak

 18,4830

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 02 11

070212  109,8000  90,6400

Odpady tworzyw sztucznych070213  13,1800

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  3,8020

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  704,6700

Inne niewymienione odpady070299  174,6940

Opakowania z papieru i tektury150101  127,8060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 185,3300

Opakowania z drewna150103  42,1200

Opakowania z metali150104  75,2000

Opakowania wielomateriałowe150105  330,7800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  46,2220

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  11,5310

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,0240

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0290

Żelazo i stal170405  264,3590

Mieszaniny metali170407  4,9710

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4500
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Osady z dekarbonizacji wody190903  235,3600

Papier i tektura191201  15,0290

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  151,3400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016905153858191071959Firma Handlowo 

-Usługowa "EDEX"  

Edward Panocha

 15,7170

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  13,9050

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  11,5110

Opakowania z papieru i tektury150101  6,5440

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,1010

Opakowania z metali150104  105,9120

Opakowania ze szkła150107  30,8680

Metale żelazne160117  0,2000

Metale nieżelazne160118  45,8140

Tworzywa sztuczne160119  2,5450

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  14,4638

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0040

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  191,5140

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,8100

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0540

Szkło170202  10,2430

Miedź, brąz, mosiądz170401  64,1530

Aluminium170402  71,6940

Ołów170403  3,3460

Cynk170404  3,9450

Żelazo i stal170405  3 372,0950

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,8220

Papier i tektura191201  328,5530

Metale żelazne191202  2,6400

Papier i tektura200101  0,8550

Urządzenia zawierające freony200123  21,0810
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  25,4040

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  39,3380

Metale200140  0,9100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102F45.21.A0014198188720003025IGLOOBUD Sp. z o.o.  0,3000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216G52.45.Z0157209781132485029Media Markt Polska 

Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa

 0,5090

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0340

Urządzenia zawierające freony200123  12,3280

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1280

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,4480

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,8070

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B6903349048131389161"AUTO-ZŁOM" 

Sebastian Mazur

 23,7100

Metale żelazne160117  997,7310

Odpady wielkogabarytowe200307E41.00.B3704585606871661363Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 15,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.22.Z0057057518720003829DONBERT D.Pluta, 

R.Zięba, Sp.j.

 0,3100

Żelazo i stal1704051806903735170346645Jednostka Wojskowa 

nr 4784

 0,3513

Opakowania z metali1501046902851008130020293Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe LEGER 

A. Prucnal

 1 798,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  84,0000

Żelazo i stal170405  45 270,0000
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.47.Z0051358008170002031PISKOR 

Eksport-Import

 2,1200

Opakowania z metali150104  11,9600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1630

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4910

Aluminium170402  1,3950

Cynk170404  0,0520

Żelazo i stal170405  16,1400

Żużle odlewnicze100903G51.57.Z1802726708652476460Firma Metalec Magaj & 

Szymański s.c

 5,3140

Zgary i żużle odlewnicze101003  13,8121

Inne niewymienione odpady101099  51,1210

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  101,5927

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,5988

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9943

Aluminium170402  0,9917

Żelazo i stal170405  19,9588

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2653

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136905364537951992364INFORES Sp. z o. o.  0,1910

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3020

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103711521886842319490FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "LORENC" Rafał 

Lorenc

 4,0100

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,4700

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,7020

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,1600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  27,6240
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Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

Olej opałowy i olej napędowy130701

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703

Opakowania z metali150104  2,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0560

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,6060

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,6000

Zużyte opony160103  3,2000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  1 936,2990

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106

Filtry olejowe160107  2,2560

Płyny hamulcowe160113  0,2520

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,6300

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  1,0000

Metale nieżelazne160118  0,4000

Tworzywa sztuczne160119  1,4000
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Szkło160120

Inne niewymienione elementy160122  0,1000

Inne niewymienione odpady160199

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6500

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1000

Aluminium170402  3,4000

Ołów170403  0,1000

Żelazo i stal170405  139,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z6900453248130135033Firma Handlowa 

"WTÓR - METAL" 

Stanisława Stępień

 2,9000

Opakowania z metali150104  5,3000

Metale nieżelazne160118  0,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,6000

Aluminium170402  6,1000

Ołów170403  0,8000

Cynk170404  22,0000

Żelazo i stal170405  139,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021806827065170345249"M-ZŁOM" Adam 

Michalik

 0,1370

Opakowania z metali150104  12,6080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,1424

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0420

Aluminium170402  10,0040

Ołów170403  0,3720

Cynk170404  665,0000

Żelazo i stal170405  153,0200

Mieszaniny metali170407  0,0650

Metale200140  0,1050

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702801808322357941818972GRAN-TECH Sp. z o. 

o. Sp. K.

 142,5000

Zużyte opony160103  5 111,8000

Opakowania z metali150104180571326"EWE-EKO" Ewelina 

Krzeptoń

 1,3350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,3850

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,1010

Aluminium170402  4,1640

Ołów170403  0,0230

Cynk170404  0,7860

Żelazo i stal170405  313,4470
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Metale nieżelazne191203  0,6420

Urządzenia zawierające freony200123O90.02.Z8503842708731014995TRANS-FORMERS 

KARPATIA Sp. z o.o.

 3,3200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,8340

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011807484407952189907Jacek Magda Firma 

Handlowo-Usługowa "J 

i J"

 0,9006

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8388

Aluminium170402  1,6320

Ołów170403  0,0220

Cynk170404  0,0075

Żelazo i stal170405  161,4720

Mieszaniny metali170407  0,1010

Opakowania z metali150104180199594TOMEX Tomasz 

Czapla

 5,7220

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,8920

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,4590

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0020

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,8500

Aluminium170402  8,0660

Ołów170403  2,2790

Cynk170404  0,0130

Żelazo i stal170405  246,8070

Odpady tworzyw sztucznych070213180073440Firma Produkcyjno - 

Handlowo - Usługowa 

"KOBA" Krystian 

Balicki

 0,6100

Opakowania z papieru i tektury150101  186,9560

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  502,6600

Opakowania z metali150104  1,2700
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,4060

Tworzywa sztuczne160119  1,2280

Żelazo i stal170405  1,3000

Papier i tektura191201  0,5400

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208E41.00.B3703728586840000904Jedlickie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp z 

o.o

 0,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,7800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,1480

Zużyte opony160103  14,0100

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  14,4100

Szkło200102  12,2300

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0400

Urządzenia zawierające freony200123  2,4850

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2320

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,7200
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,0350

Metale200140  0,9100

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  15,0400

Odpady ulegające biodegradacji200201  21,3700

Odpady wielkogabarytowe200307  38,4800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602137123082738212227830"ASAJ" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0443

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0155

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801650038893Robert Suliba 

"BARTEX" 

Skup-Sprzedaż Złomu - 

Metali Kolorowych

 1,3380

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,0700

Aluminium170402  0,0510

Ołów170403  0,0150

Żelazo i stal170405  1,6290

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003161805244858133611161KOWAR Sp. z o. o.  56,5000

Zgary inne niż wymienione w 10 

05 10

100511  13,1000

Zgary i żużle odlewnicze101003  0,3000

Cynk twardy110501  1,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  11,5000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  4,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  27,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  26,8000

Opakowania z metali150104  39,9000

Metale żelazne160117  104,9000

Metale nieżelazne160118  76,6000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  13,8000
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  181,2310

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  1,2240

Miedź, brąz, mosiądz170401  318,4000

Aluminium170402  1 712,1000

Ołów170403  17,2000

Cynk170404  16,6000

Żelazo i stal170405  7 952,4000

Mieszaniny metali170407  151,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  6,6000

Metale żelazne191202  107,3000

Metale nieżelazne191203  17,9000

Metale200140  17,1000

Opakowania z papieru i tektury1501011805835138652028626Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 61,5100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  40,6100

Opakowania z metali150104  0,2200

Opakowania ze szkła150107  482,3400

Zużyte opony160103  57,4400

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  21,2000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,3970

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  10,5800

Odpady ulegające biodegradacji200201  423,1500

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  3 508,2100

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  216,2600

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046500247157931313549P.P.H.U. 

"KOMPLEKS"

 148,7700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  47,3350

Opakowania z papieru i tektury1501011805804438151512274"EKO-DOK" Consulting  8,0000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,0000

Papier i tektura191201  125,0000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280180402931Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o.

 66,6400

Zużyte opony160103  37,8400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  81,6800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  268,6800

Szkło170202  36,7600

Odpadowa papa170380  1,4000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  70,8800

Odzież200110  18,8000

Tekstylia200111  12,0200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1000

Urządzenia zawierające freony200123  2,6800

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  10,9100

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,4500

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,1670

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,0320

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  51,7440
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Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  607,0500

Odpady wielkogabarytowe200307  360,0500

Opakowania z papieru i tektury1501016500228707930001629Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych, 

Produkcyjnych i 

Handlu Sp. z o.o.

 3,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,2000

Opakowania ze szkła150107  5,3000

Zużyte opony160103  15,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0100

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,7000

Szkło170202  19,5000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0530

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,6720

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  17,5000

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206806100164287740006061SARIA POLSKA Sp. z 

o.o.Oddział SARVAL w 

Przewrotnem

 43,3500

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  7 371,9860

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301058500071718720003657"DEZAKO" Sp. z o.o.  0,0300

Inne niewymienione odpady030199  4,5080
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0150

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,0250

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,0150

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,0250

Inne niewymienione odpady120199  10,1980

Opakowania z papieru i tektury150101  1,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,9300

Opakowania ze szkła150107  276,1400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  170,0220

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0080

Zużyte opony160103  11,8420

Inne niewymienione odpady160199  0,0050

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4480

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4790

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4230

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2030

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0030
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Inne baterie i akumulatory160605  0,0610

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  140,2200

Drewno170201  0,0400

Tworzywa sztuczne170203  1,9050

Odpadowa papa170380  0,1200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  5,3750

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,1150

Rozpuszczalniki200113  0,1440

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0100

Urządzenia zawierające freony200123  1,2670

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,1650

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,8640

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1540

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1520

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6540

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,4560

Tworzywa sztuczne200139  0,0300

Odpady wielkogabarytowe200307  8,0800

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046906577907951980645Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"SZARUGA"

 87,7750
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Zużyte opony1601038301781328640004643FHU "KAŁDON" - 

KAŁDON STANISŁAW

 170,0000

Metale żelazne160117  0,7000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001321805153396842586647Gmina Jaśliska  0,0390

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0320

Żelazo i stal1704056501699517951027108TRANS-OP 

Mieczysław Szumełda

 134 971,0000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112DI26.15.Z3700347716850005435Huta Szkła w Jaśle sp. 

z o.o. Grupa 

Kapitałowa Krosno

 279,8000

Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A8304316198652143882Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 32,8100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  142,0500

Opakowania z metali150104  26,4300

Opakowania ze szkła150107  227,8300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602161805189875170230380GOLDEN LINE 

PAWEŁ DOSTYCH

 3,4200

Metale żelazne1601171802861758672163126AUTO-CZĘŚCI S.C. 

ARKADIUSZ 

WOŹNIAK,MIROSŁAW 

OSMALA

 116,5100

Opakowania z papieru i tektury150101292890289P.H.U. GAZMONT-BIS 

Stefanek Barbara

 94,1500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  98,3400

Opakowania ze szkła150107  0,1550

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1440

Opakowania z papieru i tektury1501011801483498721924939FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "AGMET" 

AGNIESZKA HOEDL

 428,3100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 215,9440

Zużyte opony1601036901030568130336843"HANDLOPEX" S.A.  335,1000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601690551346Firma 

Usługowo-Handlowo-Pr

odukcyjna 

Import-Export 

Władysław Filrit

 4,5100

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8440

Aluminium170402  9,5900

Cynk170404  0,2050

Żelazo i stal170405  402,3400

Mieszaniny metali170407  0,0398

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140103345785220003782ASSECO POLAND SA  0,0860

Odpady tworzyw sztucznych0702133711134908191559477Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowe ZAGRODA 

Sp. z o.o.

 43,0600

Opakowania z papieru i tektury150101  69,0900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  657,4600

Opakowania z metali150104  43,1300

Opakowania wielomateriałowe150105  4,4400

Opakowania ze szkła150107  446,3980

Zużyte opony160103  42,9800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  234,5700

Tworzywa sztuczne170203  12,5900

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

1302043636127797952535634EKOLINE Usługi 

Komunalne Spółka z 

o.o.

 0,4300

Opakowania z papieru i tektury150101  280,9100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  837,7450

Opakowania z metali150104  85,0450

Opakowania wielomateriałowe150105  10,0100
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Opakowania ze szkła150107  490,3300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5710

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0300

Zużyte opony160103  124,7580

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,9410

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  101,8400

Odpadowa papa170380  10,0000

Żelazo i stal170405  10,8700

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0510

Tekstylia200111  19,4800

Urządzenia zawierające freony200123  0,5660

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,5810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  27,1130

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,5670

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  39,5410

Odpady ulegające biodegradacji200201  14,1340

Odpady wielkogabarytowe200307  135,3050

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

0603141801022128172006524"SOTER" Sp. z o.o.  2,0920

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,0220
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Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  0,6190

Odpadowe środki wiążące 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100913  4,3500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  4,8600

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  16,0000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  2,1200

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  25,2900

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,0780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,2070

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2200

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,0690

Zużyte opony160103  1,0900

Inne niewymienione odpady160199  1,2000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0860

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,7000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  21,5000  15,0500

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  19,7000  13,7900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A2782178996441671376Firma 

Handlowo-Usługowa 

AKUMIX Jerzy Wąs

 90,0270

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.20.Z6905759968171051497Firma 

Handlowo-Usługowa 

ATUS Leszek Barnaś

 17,1800

Opakowania z metali150104691593743F.H.U.AR-GUM 

Łączyńska Krystyna

 3,7690

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9400

Aluminium170402  1,4000

Żelazo i stal170405  122,0820

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051807065076842623029FLUKAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 200,0000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  243,6000

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne 

inne niż wymienione w 13 03 01

130306  26,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213690408258PPHU L&N Lucjan 

Kiełb

 12,6400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  36,5900

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016900022958140002546OZIMEK LUCJAN 

P.P.H.U. SKUP 

ZŁOMU METALI 

NIEŻELAZNYCH

 314,0000
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Zużyte opony1601036501710957931007189Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Oleszycach

 3,1000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  5,6200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,3600

Odpady wielkogabarytowe200307  106,3200

Opakowania z papieru i tektury1501018500032568720007371Firma Handlowa 

"ALMETAL" Krzysztof 

Jezuit

 68,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,1000

Metale żelazne160117  15,0520

Metale nieżelazne160118  0,8800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  42,8500

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,4000

Aluminium170402  24,0000

Ołów170403  0,1400

Cynk170404  0,0300

Żelazo i stal170405  582,5700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2900

Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.B3703741076840001341MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o.

 128,6800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  603,8700

Opakowania z metali150104  9,8900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  199,4800

Opakowania ze szkła150107  1 991,4000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  9,3100

Zużyte opony160103  169,6200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1790

Inne baterie i akumulatory160605  0,0510

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,2300

Gruz ceglany170102  0,6500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  41,4200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0100

Urządzenia zawierające freony200123  1,0800

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  3,4670

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,8600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,1300

Odpady ulegające biodegradacji200201  46,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  1 759,6900

Odpady tworzyw sztucznych070213180450597SPRZEDAŻ I SKUP 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH PATI - 

PET Łukasz Czapla

 3,8000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  15,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  2 999,0000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  562,5000

Żelazo i stal170405  5,9000

Papier i tektura191201  2,6000

Metale żelazne191202  7,8000

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,5000

Miedź, brąz, mosiądz1704013619092227952533227Firma 

Handlowo-Usługowa 

Krzysztof Widaj

 0,9380

Aluminium170402  0,6430

Żelazo i stal170405  4,1200

Odpady tworzyw sztucznych0702136917958508722217888B.N.S. RECYKLING 

S.C.

 1,9450

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,1220

Opakowania z papieru i tektury150101  2 638,5760

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 415,7780

Opakowania z drewna150103  0,2450

Opakowania z metali150104  0,3000

Opakowania ze szkła150107  422,4640

Aluminium170402  0,1350

Żelazo i stal170405  22,4440

Opakowania z papieru i tektury1501011804826706881292619Leskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.

 51,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  120,1800

Opakowania ze szkła150107  74,0800

Zużyte opony160103  8,5600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  74,5000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209F45.23.A6900293548130334353Miejskie 

Przedsiębiorstwo Dróg 

i Mostów Sp. z o.o.

 2 633,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.85.Z6500081887950000805UNISERVICE Witold 

Domański

 0,2180
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101K70.32.Z6500695927950008244Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 0,9700

Gruz ceglany170102  29,1400

Odpady wielkogabarytowe200307  23,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106101882017740001454Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A.

 0,0230

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016915362488133198548Przedsiębiorstwo 

Handlu Metalami 

PEHAMET Sp. z o.o.

 41,6000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  21,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  600,4000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  62,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  97,5000

Aluminium170402  6,0000

Żelazo i stal170405  4,9000

Mieszaniny metali170407  0,2000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,5000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602161414204481132722216"MEDIA MARKT 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ PRZEMYŚL" 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0790

Urządzenia zawierające freony200123  7,7750

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,6480

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,0990
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Opakowania z metali1501041801492778132860152PPHU STALMAR - 

MARCIN BUJAK

 4,8620

Metale żelazne160117  588,4810

Metale nieżelazne160118  28,1540

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,8780

Aluminium170402  54,5120

Ołów170403  3,5750

Żelazo i stal170405  747,9410

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280DH25.11.Z6900949148170006394"GEYER & HOSAJA 

Zakłady Gumowe" Sp. 

z o.o.

 81,6000

Zużyte opony160103  989,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6906511488132968719R-STAL 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

Sp.j. B.Kamerduła, J. 

Olszewski

 1 250,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  111,8100

Opakowania z metali150104  336,9700

Opakowania ze szkła150107  3,5700

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  201,2400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6820

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  35,3790

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,9800

Inne baterie i akumulatory160605  0,1400

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,2300

Aluminium170402  13,7210

Żelazo i stal170405  2 755,7500

Metale żelazne191202  1 094,0200

Metale nieżelazne191203  3,0210

Urządzenia zawierające freony200123  157,7960

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  305,3090
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  544,4750

Zużyte opony1601033704407266871783988GMINA BESKO  6,0000

Odpadowa papa170380  5,6800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,5700

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  4,1200

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1460

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0200

Urządzenia zawierające freony200123  2,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,2500

Odpady ulegające biodegradacji200201  4,9800

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  29,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  26,0500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.50.Z6907027798161512212Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe NANI Sp.j. 

Marek Sarzyński

 0,2900

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B6501085307941010282 "IMPRESJA" - Robert 

Jaśkowiec (dawniej 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe

 2 450,1470

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  423,3290
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501101807404508651359976AGRO-F Flis Zygmunt  0,0400

Zużyte opony160103181105891TYREPOL Sp.z o.o.  85,1000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046514965637931006675P.U.H.  "PROW-BUD" 

Powroźnik Bogdan

 31,1500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  3,9900

Metale żelazne160117  198,7910

Metale nieżelazne160118  5,0190

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601DN37.20.Z3710008056842251875Firma 

Handlowo-Usługowa 

"ANPOL" s.c.

 0,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  10,4280

Inne niewymienione odpady030199  0,0010

Inne niewymienione odpady040299  1,4000

Osady z dna zbiorników050103  32,6000

Inne niewymienione odpady050199  20,7400  19,5000

Inne niewymienione odpady050799  1,1000  0,8600

Inne niewymienione odpady060299  0,5700

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  9,0200

Inne niewymienione odpady060499  1,0000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,2910

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,6700

Odpady tworzyw sztucznych070213  68,0640

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070608  0,2000
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  17,9490

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  44,6010

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  41,1200

Inne niewymienione odpady080199  0,7700

Odpady proszków 

powlekających

080201  5,4200

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,0390

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0120

Zdyspergowany olej 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080319  0,1200

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,2500

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,0150

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  0,0150

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  6,7700

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  10,5670

Kwasy trawiące110105  17,9760

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  64,2270

Alkalia trawiące110107  63,8100

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  12,0000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  863,0000  8,2500

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  489,9600
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Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  5,0000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  10,1300

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  25,8100

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  33,9770

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,7990

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  0,0450

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  0,2000

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  4,6000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  423,4140

Odpady spawalnicze120113  1,9570

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,8370

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,1770

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  17,9030

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,7500

Inne niewymienione odpady120199  16,9330

Wodne ciecze myjące120301  166,7300

Emulsje olejowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130104  0,9000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  68,2160
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Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  1,9200

Inne oleje hydrauliczne130113  42,5290

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  4,4050

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  2 399,7940

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  29,9110

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,1000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  5 843,9400

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  75,6700

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  4,5000

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  29,8830

Szlamy z kolektorów130503  10,0450

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  91,2700

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  77,6250

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  4,4050

Olej opałowy i olej napędowy130701  1,4770

Benzyna130702  0,6050

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  31,0880

Inne emulsje130802  13,5500

Inne niewymienione odpady130899  20,2530

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  3,3610

Opakowania z papieru i tektury150101  6,8710
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  555,4180

Opakowania z drewna150103  8,0000

Opakowania z metali150104  0,5610

Opakowania wielomateriałowe150105  4,8390

Opakowania z tekstyliów150109  0,1730

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  21,5320

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,5220

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  61,1550

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  21,1110

Zużyte opony160103  22,4260

Filtry olejowe160107  75,4400

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0230

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  8,7850

Płyny hamulcowe160113  2,8130

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  8,4990

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  4,5470
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Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,3330

Metale żelazne160117  3,5320

Tworzywa sztuczne160119  38,4130

Szkło160120  18,0120

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0550

Inne niewymienione elementy160122  15,4860

Inne niewymienione odpady160199  20,9020

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1830

Zużyte urządzenia zawierające 

wolny azbest

160212  3,6400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,0340

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0030

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,6950

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,0000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,2000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  2,4600

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,0540

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0740

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,8130
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0020

Inne baterie i akumulatory160605  2,9980

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  87,4460  1,5300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,6200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2,0000

Drewno170201  5,0300

Tworzywa sztuczne170203  36,8390

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  11,3900

Odpadowa papa170380  7,2820

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0720

Aluminium170402  0,2930

Żelazo i stal170405  1,4550

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  1,8560

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,2490

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  4,3390

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,3200

Oleje i koncentraty z separacji190207  8,8400

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  2,0000

Zużyty węgiel aktywny190904  0,1900
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.51.Z6900539968130206483Wiesław Toton - Moto 

Centrum Toton

 1,5500

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001011809197985170360970GOKOM EKO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 151,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  28,3000

Opakowania z metali150104  1,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  12,1000

Zużyte opony160103  46,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0040

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0130

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  528,6000

Tworzywa sztuczne170203  7,3000

Odzież200110  0,9000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  2,7000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,3000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,6000

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

200137  0,3330

Tworzywa sztuczne200139  39,6000

Metale200140  8,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  35,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  124,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026906670508133001422Kramer- Opakowania 

Przemysłowe

 15,2120
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Odpady metalowe020110G51.57.Z8300126508650005874Przedsiębiorstwo 

Surowców Wtórnych 

"WTÓRSTAL" Sp. j. 

K.Sarna.St. Sarna, 

J.Jarosz

 60,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4 164,4490

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  10 452,2850

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  55,8200

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,2520

Opakowania z metali150104  2 564,3380

Metale żelazne160117  7 338,9770

Metale nieżelazne160118  60,2270

Tworzywa sztuczne160119  14,0900

Inne niewymienione elementy160122  2,1700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  137,7850

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,4040

Miedź, brąz, mosiądz170401  111,0300

Aluminium170402  174,1210

Ołów170403  3,3900

Cynk170404  11,0920

Żelazo i stal170405  27 594,2520

Mieszaniny metali170407  45,1700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,3530

Odpady żelaza i stali191001  535,1430

Metale żelazne191202  8,7000

Metale nieżelazne191203  3,1850

Metale200140  45,4620

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011811046217952210903Renata Kijanka F.H.U. 

"Tytan" Skup i 

Sprzedaż Złomu

 0,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7000

Aluminium170402  2,1000

Żelazo i stal170405  78,0000

Opakowania z metali150104O90.02.Z8505154018721829135Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

ZŁOM-POL s.c. 

Andrzej 

Światek,E.Krajewski

 2,3470

Metale nieżelazne160118  0,7520
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,0390

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3430

Aluminium170402  15,7020

Ołów170403  0,1250

Żelazo i stal170405  773,4310

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106909280648191028171Firma 

Handlowo-Usługowa 

ROLMOPEX Tadeusz 

Jabłecki

 0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,8600

Opakowania z papieru i tektury1501018304091308652396324GMINA ZAKLIKÓW  1,8400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,6000

Metale żelazne191202  11,1800

Urządzenia zawierające freony200123  0,4900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5900

Odpady wielkogabarytowe200307  10,5400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203O90.02.Z3507163746761004888MIDAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 58,6400

Zużyte opony160103  19,8700

Filtry olejowe160107  65,3700

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  8,8600

Metale żelazne160117  13,4000

Tworzywa sztuczne160119  60,6900

Szkło160120  11,3900
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Metale żelazne160117F45.21.A3701693826871218099Przedsiębiorstwo 

STALNEY Stanisław 

Lenio

 7,3700

Żelazo i stal170405  23,6950

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DK29.52.A8300054438650004194Huta Stalowa Wola 

-HSW S.A.

 1 442,9000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  114,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1500

Opakowania z drewna150103  60,2000

Opakowania z metali150104  9,1000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,9000

Metale żelazne160117  58,3000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6210

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  11,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3000

Aluminium170402  1,8000

Żelazo i stal170405  3 728,2000

Mieszaniny metali170407  56,2000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1000

Papier i tektura2001016508867767921019877POLSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB Z 

UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM KOŁO 

W JAROSŁAWIU

 66,9500
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203041802081986852047857Mastimo Mateusz 

Mastej

 0,0010

Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780  0,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,2500

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  1,1800

Odpady zawierające rtęć060404  0,0140

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,3200

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070610  0,4000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0050

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,1810

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,2700

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,0300

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  9,0300

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,8000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,0010

Odpady spawalnicze120113  0,0250

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,6140

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  3,1690

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0840

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,0730

Opakowania z drewna150103  8,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1270
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  25,5460

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  14,2310

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,4380

Zużyte opony160103  0,5830

Filtry olejowe160107  1,6630

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0450

Płyny hamulcowe160113  0,2120

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,6330

Tworzywa sztuczne160119  4,5320

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,1990

Inne niewymienione elementy160122  0,3800

Inne niewymienione odpady160199  0,0510

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,0870

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  6,4530

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,3330
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,1840

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0010

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1080

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1020

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0110

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5900

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0050

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0530

Inne baterie i akumulatory160605  0,0050

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,6000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  0,2000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,1910

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  34,3600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2,0000

Tworzywa sztuczne170203  5,4010

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,5400
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Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  0,0450

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,9860

Rozpuszczalniki200113  0,0580

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,1500

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,7560

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  18,7070

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  7,9600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1800043668171975304PHUP "SDS" Sp. z 

o.o.

 200,5200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  324,8140

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  6,0080

Opakowania z metali150104  205,6910

Metale żelazne160117  349,2270

Metale nieżelazne160118  0,2370

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  40,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,4550

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,8190

Aluminium170402  26,1300

Ołów170403  0,0800

Cynk170404  0,1260

Żelazo i stal170405  2 945,9040

Metale żelazne191202  258,1930

Metale nieżelazne191203  1,5100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  30,9130
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Metale200140  318,1900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501066509003937952306307Urz±d Gminy 

Krzywcza

 0,1600

Opakowania ze szkła150107  0,4600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,7500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,3800

Odpady wielkogabarytowe200307  0,7000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103DI26.23.Z6900310848130335803ZAKŁADY 

PORCELANY 

ELEKTROTECHNICZN

EJ "ZAPEL" S.A.

 46,0800

Osady z dna zbiorników050103O90.02.Z3704841496842198750RAF-EKOLOGIA SP. Z 

O.O.

 572,3400

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109

Odpady zawierające arsen060403

Odpady zawierające rtęć060404  0,0043

Odpady tworzyw sztucznych070213

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  36,3000

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż 

wymienione w 10 11 09

101110
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Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101115  4,4600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,3500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

Opakowania z papieru i tektury150101

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  33,7190

Opakowania z metali150104

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  143,3460

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte opony160103

Okładziny hamulcowe 

zawierające azbest

160111  0,2500

Szkło160120  10,2028

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2490

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3720

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0160

Inne baterie i akumulatory160605  0,0100

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  15,4500

Szkło170202  0,2220

Tworzywa sztuczne170203

Odpadowa papa170380

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1,8200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0339

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych

190811

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814

Metale żelazne191202

Szkło200102  0,1240

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0040

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303

Opakowania z papieru i tektury150101000379608SPÓŁDZIELNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU "SCH"

 17,3000

Żelazo i stal170405  26,1910

Miedź, brąz, mosiądz170401850284373Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Stanisław Kolak

 0,6500

Aluminium170402  1,3300

Ołów170403  0,0300

Żelazo i stal170405  111,6800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135K72.30.Z6900225478130335772ZETO - Rzeszów Sp. z 

o.o.

 0,0340

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0600
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Zużyte opony160103690708954Firma Usługowo 

Transportowa "ARPI" 

Rafał Pijar

 1 500,0000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

1801092737014329542184194"MEDICARE" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,4400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136691541663 "RZESZÓWDIS" Sp. z 

o.o.

 0,2380

Zużyte opony160103E41.00.A6903143628190002146PGKiM w Strzyżowie 

Sp. z o.o.

 29,4000

Szkło170202  28,2000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0200

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0210

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0050

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3020

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,7000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318DN37.20.Z3711077406851470364EKOPRINT Teresa 

Kozik

 0,0110

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,3390

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011809245526852325003Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Tarnowcu Sp. z o.o.

 48,0000

Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z6907140808722051815P.P.H.U. "ERGPET" 

Sp. z o. o.

 21,6600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 902,3120
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Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301691798250Firma Usługowa : 

"ŁANPOL" Łanucha  

Sławomir

 29,2800

Odpady tworzyw sztucznych0702138715627469562054187NICROMETAL Sp. z 

o.o.

 17,1000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  1,2000

Inne niewymienione odpady070299  1,5000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070608  0,7640

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710  1,4110

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  7,1130

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  61,9030

Odpady proszków 

powlekających

080201  27,3000

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,3000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0500

Zgorzelina walcownicza100210  88,6000

Kwasy trawiące110105  85,0800

Alkalia trawiące110107  6,2180

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  12,4960  12,4960

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  413,7070

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  939,6000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  592,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  453,5000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  64,7000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  8,5000
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Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  397,7420

Odpady spawalnicze120113  0,1000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  18,4720  18,4720

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  1,7000  1,7000

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,1740

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,2000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,7260

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  22,5000

Inne niewymienione odpady120199  5,4000

Wodne ciecze myjące120301  71,7670  71,7670

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  28,1770

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  4,9470

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,0530

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  1,6900

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  11,8380

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  2,2600

Opakowania z papieru i tektury150101  17,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,8000

Opakowania z drewna150103  0,1000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,5000
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,8000

Opakowania ze szkła150107  6,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  13,1280

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0090

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  15,3520

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,1000

Zużyte opony160103  0,6000

Płyny hamulcowe160113  0,0760

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,8000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,5000
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  46,5000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7530

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0100

Inne baterie i akumulatory160605  0,0300

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  162,6000  162,6000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  19,0000  19,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,7000

Szkło170202  2,6000

Tworzywa sztuczne170203  1,1000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  0,0760

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9000

Aluminium170402  93,1000

Żelazo i stal170405  332,4000

Mieszaniny metali170407  40,3000

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,2910

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,7000

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  0,3610

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,4000
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Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  23,5000

Metale żelazne191202  36,3000

Metale nieżelazne191203  24,1000

Szkło1912051808906007921539720Bogdan Korczewski 

prow. dział. gosp. pn: 

"EKO-INNOWACJE"

 3 033,2000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  10 728,7000

Żelazo i stal1704056902279768131020289Przedsiebiorstwo 

Handlowo - Usługowe 

w Rzeszowie

 291,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201038301718228651210820Sur met bud Marek 

Golik

 0,7810

Opakowania z metali150104  4,8950

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,2125

Aluminium170402  30,3130

Ołów170403  0,1630

Cynk170404  0,1530

Żelazo i stal170405  90,7350

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.22.Z6900533128170006827" REKFOL" Janusz 

Gruszecki s.j.

 3,4600

Minerały (np. piasek, kamienie)1912093653896015252676018AP 37 HOLDING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 3 976,2800

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  146,5800

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303O90.02.Z0010215017921002523ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ i 

MIESZKANIOWEJ

 2,2800

Zużyte opony1601033711554206891183719Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Czarnej

 7,5000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0040
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Szkło170202  1,8000

Żelazo i stal170405  1,5000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0160

Urządzenia zawierające freony200123  1,1050

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,6520

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,9730

Opakowania z metali150104F45.11.Z1473207366842232553Anita Supel 

prowadz±ca działalno¶

ć gospodarcz±

 0,6520

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  7,1740

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3380

Aluminium170402  0,7320

Ołów170403  0,0130

Żelazo i stal170405  45,0840

Cyna170406  0,0040

Opakowania z metali150104690070322Firma 

Handlowo-Usługowa 

Wiesław Hajder w 

Wólce Sokołowskiej

 3,1200

Metale nieżelazne160118  3,5070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1790

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,8760

Aluminium170402  4,6870

Cynk170404  0,0190

Żelazo i stal170405  340,0340

Metale200140  0,1570

Opakowania z metali1501041805364368722366281FHPU "Koło" Sp. z o. 

o.

 0,1013

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4308

Aluminium170402  0,7025

Ołów170403  0,0039

Żelazo i stal170405  14,5358
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.90.Z0051318608130267585Spółdzielnia 

Zaopatrzenia 

Ogrodniczego w 

Rzeszowie z/s w 

Zaczerniu

 0,2070

Drewno1702011805599708671829155KOSIOR 

MAŁGORZATA "LECH"

 72,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z1810122966842637161PRO-STEEL SPÓŁKA 

Z O. O. SP. K.

 0,6880

Odpady spawalnicze120113  0,0050

Opakowania z metali150104  15,2130

Metale nieżelazne160118  0,7810

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,2960

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,0720

Aluminium170402  14,7900

Ołów170403  0,2200

Cynk170404  1,3250

Żelazo i stal170405  747,3940

Cyna170406  0,0220

Mieszaniny metali170407  4,3560

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3190

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021803494678161660987Zakład Gospodarki 

Komunalnej Nowa 

Sarzyna Sp. z o.o.

 9,7400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,1000

Zużyte opony160103  9,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  52,0200

Szkło170202  15,7600

Papier i tektura200101  33,5000

Szkło200102  191,8100

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2990

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8000

Tworzywa sztuczne200139  188,2400

Metale200140  0,4000
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Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  14,4800

Odpady wielkogabarytowe200307  62,8000

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

0203803507340016781002059SINOMA Krzysztof 

Oettingen

 259,4000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  57,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  165,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,9000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  39,5000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0050

Opakowania z papieru i tektury150101  2 594,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  525,2000

Opakowania z metali150104  10,9000

Opakowania ze szkła150107  15,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3340

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0320

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2000

Metale żelazne160117  1,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,5730
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,0120

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,2640

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,8000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,9000

Aluminium170402  8,8000

Ołów170403  0,3300

Cynk170404  0,0070

Żelazo i stal170405  218,1000

Mieszaniny metali170407  0,0540

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  6,3000

Papier i tektura191201  547,8000

Urządzenia zawierające freony200123  3,7710

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,8090

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,6740

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136301643207820032899ELEKTROSKANDIA 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0730

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2320

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280180140098WEXIM Sp. z o. o.  1 543,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105331082154Firma SILVA Sp. z o.o.  486 237,6200
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201018501098658710001622"KRAW" Józef Krawiec  70,4610

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  10 733,1500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,6570

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  211,9030

Metale żelazne160117  29,7200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0800

Żelazo i stal170405  241,8900

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016902767278140004404F.H. WALOR A. 

NOWAK, W. FRYC 

SP.J

 1,9720

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6915397848131835666KWR Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowo 

Produkcyjne Krzysztof 

Werelusz

 0,3580

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,5070

Opakowania z metali150104  3,0618

Metale żelazne160117  1,3990

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0800

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,7844

Aluminium170402  7,6856

Ołów170403  0,2725

Cynk170404  0,0070

Żelazo i stal170405  321,6794

Cyna170406  0,2430

Mieszaniny metali170407  0,0210

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,5420

Opakowania z papieru i tektury1501018303533748670003134Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka 

z o.o.

 1,7000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

1801093701846776850011016APTEKA JADWIGA 

SZCZERBA

 0,0040

Zużyte opony1601036502618007951115195Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Król-MOT" Hurt-Detal 

Hanna Król

 0,5500
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2600

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

1001246917527338722167713PPHU Elżbieta i Jerzy 

PATER Sp. z o. o

 11 341,0800

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604L75.11.Z6905822178191565070Gmina Wiśniowa 

Gminna Oczyszczalnia 

Ścieków

 0,1670

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0520

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1390

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0580

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801129712850909730674218CENTRUM USŁUG 

PROEKOLOGICZNYC

H SEKTORA 

NAFTOWEGO CPN 

EKOSERWIS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 15,2000

Odpady proszków 

powlekających

080201  30,0000

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  192,1000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  2,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602133704528306842152073Spectra Comp Sp.z o.o  0,0170

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1030

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023570332606792571223Termo Organika Sp. z 

o.o.

 2,3080

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  29,7260
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B1801912625170200143MOTO-HURT S.A. z/s 

w Rzeszowie

 19,3700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011803370918651638819P.P.H.U. ASTROMET 

Paweł Zajchowski

 24,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  10,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,9000

Aluminium170402  69,3000

Ołów170403  0,8000

Cynk170404  0,4000

Żelazo i stal170405  541,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102E41.00.B6915493118133218073Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Usług 

Wielobranżowych 

"GO-KOM" Sp. z o.o.

 4,0000

Zużyte opony160103  18,9000

Tworzywa sztuczne170203  6,8000

Odpadowa papa170380  0,9000

Żelazo i stal170405  1,6000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  15,5000

Urządzenia zawierające freony200123  4,4000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,5000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0750

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,9000

Tworzywa sztuczne200139  18,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  40,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  84,5000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801180694862Łukasz Pacławski 

ECO-KAT

 6,6210
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601690171069Tomasz Mikuszewski i 

S-ka Auto Naprawa I 

Handel

 0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1040

Aluminium170402  1,0100

Żelazo i stal170405  51,2240

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)

1502026915300918722076258AUTODISTRIBUTION 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,2710

Filtry olejowe160107  10,0860

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  2,4348

Opakowania z papieru i tektury1501011803499938141503316F.H.U. REGMAZ - 

Regina Mazgaj

 0,7080

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,1900

Opakowania z metali150104  5,6848

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,9685

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,2025

Aluminium170402  4,5419

Ołów170403  0,0375

Cynk170404  0,5330

Żelazo i stal170405  359,0320

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201018303606356461062947ZŁOMEX Wiesław 

Konieczny

 0,1000

Metale żelazne160117  0,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1000

Aluminium170402  0,4000

Żelazo i stal170405  410,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101180539156Skup Złomu Metali 

kolorowych

 0,1400

Opakowania z metali150104  0,2340

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5020

Aluminium170402  0,4930

Żelazo i stal170405  7,4120

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803183704100406840013226ELEKTRO Bogusław 

Bargieł

 0,0300

Inne niewymienione elementy160122  24,0100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0690
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  10,6810

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  39,5350

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,5730

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,2230

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1190

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2360

Skratki190801  21,4600

Zawartość piaskowników190802  28,6800

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,1940

Urządzenia zawierające freony200123  48,7000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  133,8170

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  92,3800

Tworzywa sztuczne200139  0,0600

Odpady wielkogabarytowe200307  26,7100

Miedź, brąz, mosiądz1704011802598247751031298Skup Metali 

kolorowych Janina 

Sadkowska

 0,0031

Aluminium170402  0,6090

Żelazo i stal170405  0,9200
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106903644208181018975Firma Handlowa 

ROL-CHEM Jan Toton

 0,0550

Zużyte opony1601031808211778161701054Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z 

o.o.w Kuryłówce

 12,4400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,5000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,4550

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,4550

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,4550

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  3,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  9,9200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A1802497548721309855Firma 

Usługowo-Handlowa 

"OLEJ 2" Marta 

Ciebień

 11,4340

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011811461926852272933Firma 

Handlowo-Usługowa 

Joanna Frączek

 0,0860

Opakowania z metali150104  3,3856

Metale nieżelazne160118  0,0540

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,2564

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5962

Aluminium170402  7,6183

Ołów170403  0,0690

Cynk170404  0,0920

Żelazo i stal170405  236,3980

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013710924408191302577Firma Handlowa PLUS 

Jacek Zieliński

 105,9250
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803186502284357920003087Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 0,2680

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,2120

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,6950

Opakowania z papieru i tektury150101  0,7300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,6100

Opakowania ze szkła150107  17,8900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2760

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,8840

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3950

Zużyte opony160103  31,2700

Filtry olejowe160107  0,1600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1080

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4120

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,9530
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2180

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,1200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1150

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,1800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  80,4000

Tworzywa sztuczne170203  0,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,5400

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  1,1400

Skratki190801  44,0400

Zawartość piaskowników190802  29,3800

Papier i tektura200101  17,2400

Rozpuszczalniki200113  0,0580

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,1200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,3220

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,8060

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2410

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,5410

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,6940

Tworzywa sztuczne200139  12,2200

Odpady ulegające biodegradacji200201  99,9900

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  211,4800
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Odpady wielkogabarytowe200307  163,4200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z6500125407930000044Skup i Sprzedaż Złomu 

Metali Kolorowych, 

Zakład Betoniarski R. 

Bąska

 0,4170

Opakowania z metali150104  11,8150

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  81,8880

Metale nieżelazne160118  3,9230

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1940

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  13,2050

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,0700

Aluminium170402  15,3070

Ołów170403  0,9400

Cynk170404  0,0400

Żelazo i stal170405  588,1910

Mieszaniny metali170407  2,2860

Żużle z produkcji pierwotnej i 

wtórnej

1004011807108228133658228ECO MINERALS 

TRADE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 72,1300

Opakowania z papieru i tektury150101831364109Zakład Wodociągów i 

Usług Komunalnych w 

Padwi Narodowej

 2,9700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,7990

Opakowania z metali150104  0,8870

Opakowania ze szkła150107  6,1300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,2890

Zużyte opony160103  8,4490

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  10,4780
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9,0760

Szkło170202  4,6440

Odzież200110  4,4060

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0800

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0180

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0280

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,4020

Odpady wielkogabarytowe200307  29,4070

Opakowania z metali1501046508898007951517597Firma Handlowo 

Usługowa Gal-Kol 

Witold Galant

 5,0000

Odpadowe wyroby 

pirotechniczne (np. ognie 

sztuczne)

160402  42,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,0000

Żelazo i stal170405  1 228,0000

Mieszaniny metali170407  11,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,0000

Żelazo i stal1704056907851918181444867Usługi Transportowe i 

Handel Jerzy Cesarz

 5,5500

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211180295470EKO HYBRES Sp. z 

o.o.

 0,8940

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,3870

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  6,8270

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4640

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9600
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Żelazo i stal170405  0,2150

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1200

Urządzenia zawierające freony200123  0,5880

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,1580

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,0110

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  91,4540

Inne niewymienione odpady020799DN37.20.Z8313141758171915609FHUP 

WIBO-RECYKLING 

Sp.z o.o.

 3,3900

Inne niewymienione odpady030199  3,2000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  5,4400

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  19,2700

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  19,4200

Odpady tworzyw sztucznych070213  31,0820

Inne niewymienione odpady070299  122,2250

Opakowania z papieru i tektury150101  1,0300

Opakowania wielomateriałowe150105  16,7380

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  25,0300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  15,6400

Tworzywa sztuczne160119  15,7300

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222E41.00.A6502439957941375173Przeworska 

Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o.

 75,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  5,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,3000

Opakowania ze szkła150107  1,4000
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Zużyte opony160103  15,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  7,4000

Papier i tektura200101  4,6000

Szkło200102  5,9000

Urządzenia zawierające freony200123  1,2080

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,5310

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2000

Tworzywa sztuczne200139  6,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  52,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  29,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011207825218691757660Paweł Szymek 

KolorMix

 0,7230

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  5,8640

Opakowania z metali150104  11,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  70,6380

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0240

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,0510

Aluminium170402  33,2170

Ołów170403  1,1790

Cynk170404  1,0990

Żelazo i stal170405  219,5190

Mieszaniny metali170407  1,1180
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0870

Zużyte opony160103O90.02.Z3705129056851876824Firma 

Usługowo-Handlowa  

Danuta 

Motkowicz-Ropa

 417,8300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104O90.02.Z6915652508722108900"SERVITECH"  Sp. z  

o.o. (dawniej " 

EKO-MED"  

GRYGLEWICZ I 

BUDYN Sp.J.)

 0,0300

Odpady zawierające rtęć060404  0,0020

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  0,5600

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  0,0010

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  0,1350

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,0520

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,0400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,1250

Opakowania ze szkła150107  0,0010

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,0960

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3510

Filtry olejowe160107  0,0110

Płyny hamulcowe160113  0,0100
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0250

Szkło160120  0,0130

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0420

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0560

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,2930

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0090

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0950

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0380

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602143703616886840009101"MIKROTECH" S.A. W 

KROŚNIE

 0,1900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0270

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G51.57.Z6900340428131027245Przetwórstwo Metali 

Szlachetnych KAMA 

Kazimierz Drąg

 0,0170

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  18,4950

Roztwory utrwalaczy090104  25,9850

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,1650
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Inne niewymienione odpady090199  6,4600

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6710

Opakowania z drewna150103  0,7400

Opakowania z metali150104  0,6770

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0030

Płyny hamulcowe160113  0,0630

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,4290

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,6420

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,9400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7540

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1980

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  53,5700  0,5376

Papier i tektura191201  0,4690

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

2003016905419398190004228Zakład Produkcyjno 

Usługowo Handlowy 

Zenon Haligowski, 

Glinik Charzewski

 107,9400

Miedź, brąz, mosiądz1704011803746728151676952Usługi 

Ogólnobudowlane-Tom

asz Całka

 0,2540

Aluminium170402  0,4180

Żelazo i stal170405  94,4710

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

2001326915769928161119130APTEKA PRYWATNA 

- MGR T.KAMIŃSKA

 0,2900
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Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.A6509504167921603412Skup i sprzedaż 

surowców wtórnych 

usługi transportowe 

Krzeptoń Dorota

 2,1100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania z metali150104  3,3910

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0070

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3590

Aluminium170402  6,5330

Ołów170403  0,4470

Cynk170404  0,4670

Żelazo i stal170405  217,6560

Metale nieżelazne191203  0,3770

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031206481365492338255ALUMETAL POLAND 

SP. Z O.O.

 104,8200

Aluminium170402  475,2510

Metale nieżelazne191203  13,6600

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013015498947822512362STAMP Sp. z o. o.  0,4500

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0010

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0020

Żelazo i stal1704053654377907922295800Przemysław 

Kulikowski PiK

 12,0830

Opakowania z metali1501048503062298721003659"KZ" Firma Handlowo 

Usługowa Kozioł 

Zdzisław

 3,4940

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  40,3200

Tworzywa sztuczne160119  0,2990

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2450

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9220

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,3080

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5390

Aluminium170402  6,3240

Ołów170403  0,1170

Cynk170404  0,0270

Żelazo i stal170405  237,2580
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Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0710

Urządzenia zawierające freony200123  3,7240

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1250

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,6610

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101180855816RESCRAP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ - SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 168,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  469,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,2000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  24,6000

Opakowania z metali150104  0,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4000

Aluminium170402  2,7000

Żelazo i stal170405  80,1000

Papier i tektura191201  1,5000

Opakowania z metali150104180747541FHU SKUP ZŁOMU, 

MATERIAŁY 

BUDOWLANE JACEK 

CZAPOR

 5,0450

Metale żelazne160117  0,6190

Metale nieżelazne160118  0,3240

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,9150

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9670

Aluminium170402  9,0790

Ołów170403  0,0780

Cynk170404  0,0480

Żelazo i stal170405  318,6810
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Cyna170406  0,0020

Zgary i żużle odlewnicze101003G51.57.Z1801464398133462815ZŁOM-BIAŁA Sp. z 

o.o.

 33,2170

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3 472,2250

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  466,4410

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  4,6090

Opakowania z papieru i tektury150101  245,5830

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  44,4050

Opakowania z metali150104  213,2510

Metale żelazne160117  2 869,8490

Metale nieżelazne160118  1 561,1830

Inne niewymienione elementy160122  8,1380

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0300

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4,8280

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  400,2650

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,4050

Miedź, brąz, mosiądz170401  571,9480

Aluminium170402  773,1980

Ołów170403  37,5080

Cynk170404  22,3050

Żelazo i stal170405  15 608,7290

Cyna170406  1,2100

Mieszaniny metali170407  15,7130

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  37,5090

Metale żelazne191202  369,4150

Metale nieżelazne191203  69,3730

Papier i tektura200101  27,9900

Metale200140  1 475,3680

Wybrakowane wyroby żeliwne1009808500847118720008169Zakład 

Produkcyjno-Handlowo 

Usługowy WOJ-MET 

Wojnarowski Witold

 0,3600

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1100

1707



Aluminium170402  0,9100

Żelazo i stal170405  4,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010925003505562304251CRONIMET PL sp. z 

o.o.

 27,3430

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 166,8750

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  18,5420

Żelazo i stal170405  36,6400

Metale żelazne191202  4,9600

Metale nieżelazne191203  1,0610

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z8301944678650011662PHU LESTA Sp.j. 

Bogdan Leszko & 

Bogusław Stawowy

 14,1400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  354,3700

Opakowania z metali150104  29,6950

Metale żelazne160117  731,4920

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2160

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9590

Aluminium170402  14,8180

Żelazo i stal170405  3 824,6780

Zgary z wytopu inne niż 

wymienione w 10 03 15

1003161800100715170111043"ADAMET" WITOLD 

GAJDEK, ADAM 

PĘCZAR SPÓŁKA 

JAWNA

 0,9706

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  354,6050

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  387,7060

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  8,6600

Opakowania z papieru i tektury150101  0,5400

Opakowania z metali150104  6,1605

Metale żelazne160117  2,0870

Metale nieżelazne160118  3,7020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,5680

Miedź, brąz, mosiądz170401  52,5400

Aluminium170402  394,8010

Ołów170403  3,6900

Cynk170404  0,3649

Żelazo i stal170405  149,7056

Mieszaniny metali170407  149,7056

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4290
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DN36.11.Z3700162996840009302NOWY STYL  Sp. z 

o.o.

 1 724,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501101809654627941819351"Zakład Gospodarki 

Komunalnej" Sp.  z o. 

o.

 0,1570

Zużyte opony160103  0,8910

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9,1400

Szkło200102  0,5350

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,6660

Tworzywa sztuczne200139  0,9520

Odpady wielkogabarytowe200307  3,6050

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301051803202686871279706TOMASZ ZOSZAK 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA T O M - S A N

 189,8400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  591,2900

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

0402221802478097952418070EKO-WTÓR Spółka 

Cywilna

 885,8160

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,6400

Opakowania z papieru i tektury150101  1 223,1320

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  211,3240

Opakowania z drewna150103  0,1320

Opakowania z metali150104  0,0190

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  244,3700

Opakowania ze szkła150107  1,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,2660
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Mieszaniny metali170407  1,6700

Papier i tektura191201  170,4100

Tworzywa sztuczne1601196501324687951010639F.H.U. "MERCEDES" 

Iwona Praszkiewicz

 0,0140

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0280

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,5660

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6190

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2800

Inne baterie i akumulatory160605  0,0130

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0750

Aluminium170402  0,6420

Żelazo i stal170405  2,8130

Urządzenia zawierające freony200123  21,9600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  36,3100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  34,4420

Tworzywa sztuczne200139  3,1610

Metale200140  1,1000

Opakowania z papieru i tektury1501018304091008652479435GMINA BOJANÓW  2,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,3200

Opakowania z metali150104  0,8400

Opakowania ze szkła150107  6,2500

Zużyte opony160103  12,9400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,5400
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,2200

Odzież200110  3,7600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,7400

Odpady ulegające biodegradacji200201  4,0400

Odpady wielkogabarytowe200307  18,2000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  1,6000

Opakowania z metali1501041807647178721173284PHU ZŁOM - MIX 

Bogusław Synowiecki

 3,5570

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,7300

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,4120

Aluminium170402  4,6250

Cynk170404  0,3650

Żelazo i stal170405  232,4700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501023602135248141685004GREEN KOLTEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 10,8940

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności

020182O90.03.Z6500387307950009315Przemyska 

Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o.

 4,6800

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,0650

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0400

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,0900

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1210
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,2920

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101  71,5100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5,6500

Opakowania ze szkła150107  2,6700

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,8460

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2840

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,7000

Zużyte opony160103  3,4700

Filtry olejowe160107  0,1850

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0200

Tworzywa sztuczne160119  0,2600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0620

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,6700

Inne baterie i akumulatory160605  0,1200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  99,1000
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Gruz ceglany170102  441,8800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  13,6430

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0390

Odpady ulegające biodegradacji200201  6,0200

Odpady wielkogabarytowe200307  69,3800

Czysta sadza061303DH25.13.Z0057108358720003396"Geyer & Hosaja" Sp. 

z o.o.

 0,6000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  1 837,3000

Zużyte opony160103  149,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204  79,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214690239590ESSA Jerzy Długosz, 

Krzysztof Cisek S.J

 0,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0240

Baterie i akumulatory ołowiowe1606019778477909730524157F.U.H. STOBAT 

KRZYSZTOF 

STOJANOWSKI

 24,7260

Opakowania z papieru i tektury1501011801872088722281366Firma Handlowo - 

Usługowa "DELTA" 

Tadeusz Musza i 

Wspólnicy Sp. j.

 13,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,1000

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381G51.57.Z0172643265272346985STENA RECYCLING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,2700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,5000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  32,2200
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Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  3,8750

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  15,5600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0100

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  3,7200

Odpady tworzyw sztucznych070213  484,0490

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  6,0420

Inne niewymienione odpady070299  42,7000

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  1,0700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  1,0600

Inne niewymienione odpady070799  7,0150

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  37,8700

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  14,2000

Inne niewymienione odpady080199  0,3200

Odpady proszków 

powlekających

080201  8,3300

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0450

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,3300

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,9920

Kwasy trawiące110105  50,2200

Alkalia trawiące110107  185,0500

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  105,1300
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  5,8200  0,5650

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  1 147,2700

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  337,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 280,2700

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  446,0320

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,7590

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  4,6460

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  13,8350

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  45,7900

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  11,8300  3,5490

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  4,5390

Inne niewymienione odpady120199  17,9050

Wodne ciecze myjące120301  10,0900  0,0970

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  46,8900

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  5,2700

Inne oleje hydrauliczne130113  0,1800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,8050

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,3600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,7500
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Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  24,1200

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  15,3000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,2050

Opakowania z papieru i tektury150101  2 614,5280

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  698,1830

Opakowania z drewna150103  790,6000

Opakowania z metali150104  63,0440

Opakowania wielomateriałowe150105  75,0750

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  265,5220

Opakowania ze szkła150107  66,8300

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  56,5280

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,7040

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  118,7680

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  66,6640

Zużyte opony160103  13,6450

Filtry olejowe160107  0,1800

Płyny hamulcowe160113  1,3200

Metale żelazne160117  63,1050
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Tworzywa sztuczne160119  36,2000

Szkło160120  0,0150

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,1000

Inne niewymienione elementy160122  1,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1950

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,5900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  11,9320

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  20,3330

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  2,6710

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,2000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2560

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0060

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,5210

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2590

Inne baterie i akumulatory160605  0,1680

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  2,4000  2,4000
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Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  32,6200  32,6200

Drewno170201  8,1800

Tworzywa sztuczne170203  4,7600

Odpadowa papa170380  2,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6680

Aluminium170402  3,4100

Żelazo i stal170405  2 429,4580

Mieszaniny metali170407  0,7130

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1140

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,2200

Papier i tektura191201  1 070,6770

Metale nieżelazne191203  7,8440

Papier i tektura200101  73,7300

Tekstylia200111  6,3600

Metale200140  5,7800

Zgary i żużle odlewnicze1010031802093878132105711FHU GAMET Panek 

Kazimierz

 48,8650

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  5,1680

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  322,1870

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  15,2360

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,5300

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5090

Aluminium170402  62,3600

Żelazo i stal170405  14,7790

Mieszaniny metali170407  28,3200

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A3703798086841134972Stanisław Głowacki 

"AUTO - KRAM"

 1 175,1600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001018312162838671685667Przedsiębiostwo 

Energetyki Cieplnej 

UNIWERSAL Wiesław 

Różycki

 307,0000

Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124  775,1800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214K72.10.Z6900279068130000178QUATRO COMUTERS 

Maciej Zachara

 1,1500
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Filtry olejowe1601076915572798131023201STACJA RESGAZ 

Tomasz Nowak PPHU 

KORDIAN

 2,7000

Metale nieżelazne160118  8,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,2000

Inne baterie i akumulatory160605  6,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,9000

Aluminium170402  17,4000

Ołów170403  0,5400

Żelazo i stal170405  226,2800

Metale żelazne191202  36,0400

Zużyte opony160103180511146TRANS POŁUDNIE Sp. 

z o.o.

 14 061,4000

Odpady metalowe0201101800664798133276461PRIME-AUTO MAREK 

LESICZKA

 8,7060

Opakowania z metali150104  2,4040

Metale żelazne160117  46,9050

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2120

Aluminium170402  0,5260

Ołów170403  0,1920

Żelazo i stal170405  5,9660

Mieszaniny metali170407  1,2790

Metale żelazne191202  4,1470

Metale200140  0,1880

Opakowania z papieru i tektury1501011806613837952240666Łukasz Gawlik 

GLOBAL RECYKLING 

Firma 

Handlowo-Usługowa

 973,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  171,5000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,0000

Żelazo i stal170405  0,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021806090178141671137KOLTEX RECYKLING 

S.C. MARCIN MITURA, 

URSZULA MITURA

 206,5190
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100080325908130336180Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

"BUDRES-SIL" Sp. z 

o. o.

 0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B6906683218133005124Firma Transportowa 

RES-TRANS Sp. z o.o.

 2,2300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,5500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201023615205765291806525COLLECT POINTS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0540

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,2510

Opakowania z metali150104  38,8920

Metale nieżelazne160118  10,3550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  188,6030

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,6310

Miedź, brąz, mosiądz170401  170,5800

Aluminium170402  300,6720

Ołów170403  5,8090

Cynk170404  4,5170

Żelazo i stal170405  359,8690

Cyna170406  0,0220

Mieszaniny metali170407  26,1030

Opakowania z papieru i tektury1501011809341485170361395EKOGŁOG Sp. zo.o.  15,9400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  7,7470

Zużyte opony160103  46,2750

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0380

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9,2290

Żelazo i stal170405  0,4040

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,0660
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Szkło200102  1,9990

Urządzenia zawierające freony200123  6,8400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,1310

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,0620

Odpady ulegające biodegradacji200201  5,1950

Odpady wielkogabarytowe200307  67,8000

Opakowania z drewna150103691537615Zakład Produkcyjno 

-Handlowy 

"CERPLAST" Sp. z 

o.o.

 81,8600

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  100,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011807935645170358335Metal Scrap Sp. z o. o.  146,4600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,7840

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,5980

Aluminium170402  28,5640

Ołów170403  2,1940

Cynk170404  0,0630

Żelazo i stal170405  4 537,6380

Cyna170406  0,0050

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026906896368133079737Gospodarka 

Komunalna w Błażowej 

Sp. z o.o.

 23,6800

Opakowania z metali150104  19,6100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  452,4700

Opakowania ze szkła150107  4,4500

Zużyte opony160103  17,6900

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,8600
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  30,5000

Tworzywa sztuczne170203  15,6800

Skratki190801  85,9800

Zawartość piaskowników190802  46,8600

Papier i tektura191201  12,3900

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  81,6000

Papier i tektura200101  22,7200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0260

Urządzenia zawierające freony200123  1,2290

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,7400

Tworzywa sztuczne200139  974,5700

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,1500

Odpady wielkogabarytowe200307  76,3600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021802684217941753801Tomasz i Andrzej 

Wajda 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowe 

"TOZAMET" S.C.

 0,7200

Opakowania z papieru i tektury150101DN36.14.A9504110939181745428Black Red White S.A.  0,5700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,4400

Urządzenia zawierające freony200123G51.43.Z6904579148132199474ASTRAL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6,2450

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0570

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,7430
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,3640

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010048575207790001083CIRCLE K POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1922

Odpady metalowe0201106903189578171071270Handel Art. Różne 

Arand Chorabik

 0,7800

Odpady tworzyw sztucznych070213  12,7930

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,5540

Opakowania z metali150104  3,6550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1290

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,4580

Aluminium170402  14,9890

Ołów170403  8,5470

Cynk170404  0,0640

Żelazo i stal170405  15,9360

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  3,3300

Odpady powstające przy cięciu 

i obróbce postaciowej skał inne 

niż wymienione w 01 04 07

010413O90.02.Z6903437258131021314Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o.

 0,6400

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  125,7620

Odpady agrochemikaliów inne 

niż wymienione w 02 01 08

020109  0,2500

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  0,0100

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  0,7680

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  2,7000

Inne niewymienione odpady020399  0,7550

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  3,8530
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Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,5630

Inne niewymienione odpady020699  5,2980

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  5,7880

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  94,7350

Inne niewymienione odpady030199  4,1920

Osady zawierające chrom, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  2,0400  0,9180

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  13,3740

Inne niewymienione odpady040199  12,5230

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  35,0890

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  55,2200

Inne niewymienione odpady040299  6,8350

Osady z dna zbiorników050103  71,9340

Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106  3,1000

Bitum050117  5,9200

Inne niewymienione odpady050199  17,8200  7,1280

Odpady zawierające siarkę050702  127,2120

Kwas fosforowy i fosforawy060104  0,1240

Kwas azotowy i azotawy060105  2,9480

Wodorotlenek wapniowy060201  0,0040

Inne niewymienione odpady060299  0,3600

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  0,0050

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  9,6110

Odpady zawierające rtęć060404  0,6030

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  0,6330

Odpady zawierające siarczki 

inne niż wymienione w 06 06 02

060603  0,4000

Inne niewymienione odpady060899  0,6250

1724



Nieorganiczne środki ochrony 

roślin (np. pestycydy), środki 

do konserwacji drewna oraz 

inne biocydy

061301  0,1650

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  2,5900

Czysta sadza061303  103,9400

Inne niewymienione odpady061399  1,7300

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  0,4000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  96,7010

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,2600

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  434,3650

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  15,6260

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  83,3890

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210  31,9000

Odpady tworzyw sztucznych070213  131,3350

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  4,8900

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  6,5380

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  136,0000

Inne niewymienione odpady070299  88,3160

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  0,0830

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070401  10,3410
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070404  18,0820

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070408  6,6720

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 04 11

070412  0,4400  0,1540

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  3,8640

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  0,4030

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,7190

Inne niewymienione odpady070499  0,3110

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,0110

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070507  0,0410

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508  15,3010

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070509  2,9640

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  2,7670

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  37,9410

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  19,9590

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  5,3690

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  0,3600

Inne niewymienione odpady070599  56,7520
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,0750

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  1,2930  0,5820

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  16,4370

Zwroty kosmetyków i próbek070681  19,5750

Inne niewymienione odpady070699  16,5980

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0760

Inne niewymienione odpady070799  0,0830

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  374,2880

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  101,9700

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  67,5610

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  2,3900

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  54,7450

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  28,9890

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,8800

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  2,3400
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  3,7360

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  539,7820

Zmywacz farb lub lakierów080121  51,8460

Inne niewymienione odpady080199  3,3920

Odpady proszków 

powlekających

080201  59,3880

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  0,6450

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  36,5020

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  19,1170

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,0160

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  146,1420

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,2170

Inne niewymienione odpady080399  21,8820

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  26,2770

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  105,0830

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  0,0150

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080413  1,5190

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  13,5670

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  2,1600
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Inne niewymienione odpady080499  7,9500

Odpady izocyjanianów080501  0,2700

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  17,4520

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  14,2390

Roztwory utrwalaczy090104  9,7550

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  6,2790

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,2500

Inne niewymienione odpady090199  0,0070

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  5,8380

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,7920

Inne niewymienione odpady100199  13,4030

Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202  4,3620

Odpady tlenku glinu100305  0,1640

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  0,0140

Odpady włókna szklanego i 

tkanin z włókna szklanego

101103  1,4550

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych inne niż 

wymienione w 10 11 09

101110  10,6190

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  0,4960

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  0,1180

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101115  1,2560

Inne niewymienione odpady101199  0,7200

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  0,0680
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Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  3,5970

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  47,2800

Inne niewymienione odpady101399  0,1460

Kwasy trawiące110105  254,5340

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  12,3590

Alkalia trawiące110107  0,7880

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  14,5100

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  72,4820  21,7450

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  764,1920

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  2,8300

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  55,1180

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  10,8040

Odcieki i szlamy z systemów 

membranowych lub systemów 

wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne

110115  82,4800

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  135,4270

Inne niewymienione odpady110199  1,4500

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110207  0,3710  0,1110

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  6,2140

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0610

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  8,1200

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  346,0360
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Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  0,2400

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  1,4180

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,4250

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  392,3460

Syntetyczne oleje z obróbki 

metali

120110  109,5000

Zużyte woski i tłuszcze120112  0,0300

Odpady spawalnicze120113  24,3460

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  38,8190  23,2910

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,3380  0,2030

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  10,7110

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  68,4170

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  57,9600

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0930

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  45,1800

Inne niewymienione odpady120199  115,3590

Wodne ciecze myjące120301  58,7680  4,7010

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,2000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  12,1950
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Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  2,5460

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,1860

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  50,5980

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  13,1660

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  30,4400

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,7460

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  1,7600

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  8,8060

Szlamy z kolektorów130503  11,0100

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  1,5900

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  3,5880

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  48,3440

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,3370

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  57,9070

Inne emulsje130802  2,2000

Inne niewymienione odpady130899  0,5300

Freony, HCFC, HFC140601  0,0020

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  2,7010

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  27,7250

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,7740
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Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  1,3400

Opakowania z papieru i tektury150101  313,9060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  445,9850

Opakowania z drewna150103  78,5520

Opakowania z metali150104  25,8260

Opakowania wielomateriałowe150105  185,5160

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  19,1400

Opakowania ze szkła150107  6,3530

Opakowania z tekstyliów150109  0,5500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  617,5180

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  5,0920

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  577,3240

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  436,0950

Zużyte opony160103  25,2030

Filtry olejowe160107  14,8770

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  6,6490

Płyny hamulcowe160113  0,9980
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,5810

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2290

Metale żelazne160117  14,7170

Metale nieżelazne160118  0,3120

Tworzywa sztuczne160119  26,6900

Inne niewymienione elementy160122  3,1810

Inne niewymienione odpady160199  8,5790

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  20,7020

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  47,8740

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  2,3710

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  23,0310

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  42,2880

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  49,9670

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  47,6900

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  78,1680

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  85,8710

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,6610
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  25,8870

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  3,0770

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  6,3750

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,9380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,9580

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  2,2160

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,1010

Inne baterie i akumulatory160605  0,4610

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  1,7230

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  101,1410  25,2850

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  86,2890

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0350

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  5,3168  0,5170

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  26,2080  7,8620

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  1,0850
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Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  38,6600

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,4400

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  8,7700

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  2,1630

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,3590

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,3370

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  1,4560

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  12,4770

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  2,9750

Inne niewymienione odpady170182  4,2550

Drewno170201  37,6390

Szkło170202  24,3360

Tworzywa sztuczne170203  80,9600

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  4,9040

Asfalt zawierający smołę170301  0,0180

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  0,3170

Odpadowa papa170380  50,4540

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7220
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Aluminium170402  1,0090

Żelazo i stal170405  142,8900

Mieszaniny metali170407  0,2600

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  0,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9840

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,5300

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  0,2500

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  8,5510

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,6460

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  166,5730

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  400,2600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170801  0,5300

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  3,4500

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  3,2250

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  35,3230

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  1,9730
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Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  119,8660

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  15,6950

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,9680

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  28,5680

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  8,1840

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  1,7740

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  1,6990

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  1,3190

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,2680

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  2,9050

Zużyty węgiel aktywny z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  4,1850

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  37,4970

Pyły z kotłów inne niż 

wymienione w 19 01 15

190116  18,5790

Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190117  2,5490

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  10,8250  3,7890

Skratki190801  146,4770

Zawartość piaskowników190802  72,2860

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  89,0500
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  1,6430  0,5750

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  49,0710  14,7210

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  15,6500  5,4780

Inne niewymienione odpady190899  0,1600  0,0560

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,0800

Osady z klarowania wody190902  19,6220  5,8870

Zużyty węgiel aktywny190904  0,0790

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,1370

Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  168,1850

Inne niewymienione odpady190999  0,3850  0,1540

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,2110

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206  2,5000

Tekstylia191208  0,5600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  29,2900

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  3,1840

Papier i tektura200101  0,2180

Odzież200110  0,8880

Tekstylia200111  1,4900

Rozpuszczalniki200113  0,2030

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,2750

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,7780

Urządzenia zawierające freony200123  0,3750
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Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,9940

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  53,9630

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  26,9990

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  4,7530

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,0570

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  10,2830

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1130

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,8690

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,2710

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

200137  0,3330

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  0,3650

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,0140

Odpady wielkogabarytowe200307  2,2670

Metale żelazne160117120449661AUTO CZĘŚCI - handel 

i usługi Piotr Górski

 0,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z8313673268721326049Firma 

Handlowo-Usługowa 

MĄDZIEL Stanisław 

Mądziel

 62,7400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  42,3500

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0580
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,1000

Opakowania z metali150104  2,1000

Filtry olejowe160107  0,0180

Płyny hamulcowe160113  0,0060

Metale żelazne160117  319,6050

Metale nieżelazne160118  8,6440

Tworzywa sztuczne160119  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,8040

Aluminium170402  21,3750

Żelazo i stal170405  184,5280

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301058303935058671871281ENERGETYKA 

WISŁOSAN Sp.z o.o.

 2 488,9900

Opakowania z drewna150103  17,7200

Freony, HCFC, HFC1406012918851516551397338"OMEGA" JAROSŁAW 

GRUDZIŃSKI

 0,0460

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1370

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501109501638969220011341Przedsiębiorstwo 

Handlowe 

"PROGRESS-CHEM" 

Jan Świć

 0,9500

Zużyte opony160103I60.24.B3702445116851011633Produkcja Handel 

Usługi EKOMAX 

Kotulak Jerzy

 93,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  109,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  107,1000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  58,0000

Urządzenia zawierające freony200123  0,6400
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  3,1700

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

200131  0,5080

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  14,5900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  29,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  41,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213690465836ARCUS SOFT Adam 

Czerwonka

 0,0710

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1360

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0320

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0110

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136345722577792231060NOWA ELEKTRO 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 1,4081

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1508
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105G51.57.Z1800488435170140547"METKOM" Sp. z o.o.  0,9250

Inne niewymienione odpady060299  22,2300

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  220,3450

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  1,3310

Inne niewymienione odpady070199  0,9440

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,5070

Inne niewymienione odpady070299  1,1160

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  34,7530

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,3960

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,4460

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  36,8200

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  5,7700

Zmywacz farb lub lakierów080121  2,3480

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0200

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  7,0980

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0500

Roztwory utrwalaczy090104  0,0300

Inne niewymienione odpady100299  23,1000

Inne niewymienione odpady100999  174,6000

Zgary i żużle odlewnicze101003  0,4910

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  130,5300

Alkalia trawiące110107  63,3090
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Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  56,5090  26,6300

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  39,7000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  39,5900

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  152,1690

Inne odpady110302  0,3020

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

110503  6,6030

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  15 874,8320

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 263,2440

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  692,2310

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  320,3350

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  3,7380

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  549,7860

Zużyte woski i tłuszcze120112  0,0780

Odpady spawalnicze120113  15,9000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  7,3540  2,7000

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,2560  0,0000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  64,0590

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  5,9420

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  7,6810

Inne niewymienione odpady120199  101,2300

Wodne ciecze myjące120301  69,3840  28,5000
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,4000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,9620

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,8860

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  10,8810

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  10,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  141,7140

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,0800

Opakowania z drewna150103  28,7820

Opakowania z metali150104  2 733,1520

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0660

Opakowania ze szkła150107  0,2690

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  37,3400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  56,2490

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  32,4880

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  323,1200

Filtry olejowe160107  0,6740
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Metale żelazne160117  724,3880

Metale nieżelazne160118  69,6060

Tworzywa sztuczne160119  3,4940

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,8330

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,2850

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  16,5350

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,1360

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  93,4210

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0650

Inne baterie i akumulatory160605  1,2150

Szkło170202  0,1210

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  0,0510

Miedź, brąz, mosiądz170401  589,6330

Aluminium170402  686,8010

Ołów170403  21,8620

Cynk170404  18,5370

Żelazo i stal170405  19 750,0640

Mieszaniny metali170407  4,0640

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  12,1330

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,6210

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3,4800
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Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

190211  2,8630

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  8,5080  0,0000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  25,8890  8,8000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  26,4400  2,8000

Zużyty węgiel aktywny190904  0,8100

Odpady żelaza i stali191001  0,7800

Papier i tektura191201  26,0000

Metale żelazne191202  2 096,7340

Metale nieżelazne191203  14,5800

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,5230

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  121,8600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3710

Metale200140  94,6120

Opakowania z papieru i tektury1501016902981728131004184EKOLOGIA II Sp. z 

o.o. Sp. Komandytowa

 742,8110

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  104,8700

Opakowania z metali150104  2,6640

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  347,8450

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  52,6450

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,9250

Aluminium170402  7,1330

Żelazo i stal170405  700,1900

Mieszaniny metali170407  38,6800
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031802362725170212809E-ZŁOM.PL DAWID 

PACYNA

 0,2000

Opakowania z metali150104  1,1000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  12,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  33,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,9000

Aluminium170402  12,5000

Ołów170403  0,9000

Cynk170404  2,3000

Żelazo i stal170405  1 911,8000

Cyna170406  2,2000

Mieszaniny metali170407  7,1000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308180379190ATOL Sp. z o.o.  1 080,8100

Opakowania z papieru i tektury150101  9 015,1780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,3775

Opakowania wielomateriałowe150105  28,2800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,8000

Papier i tektura191201  10 846,6320

Tekstylia191208  2,0400

Papier i tektura200101  1 798,7400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105G51.57.Z691678764"PLAST-MET"  14,0600

Odpady tworzyw sztucznych070213  40,4300

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  4,4930

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  11,1600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,6150

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0410

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0680

Odpady spawalnicze120113  0,5540

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,3500
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,1890

Opakowania z metali150104  0,4850

Metale żelazne160117  0,3300

Tworzywa sztuczne160119  0,3300

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,8100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,9810

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,5810

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,3300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,6580

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9,6400

Tworzywa sztuczne170203  7,3500

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2410

Aluminium170402  1,3050

Ołów170403  0,0330

Żelazo i stal170405  4,0200

Mieszaniny metali170407  0,0420

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4900

Metale żelazne191202  10,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.20.Z6917524958722167676WELDON Sp. z o. o.  0,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131804531998181686286HURTOWNIA 

ELEKTRYCZNA ELMIX 

S. Przywara, M. Feret 

Sp. J.

 0,0370

Opakowania z papieru i tektury1501013703715576841534565FPUH "BIG" Wacław 

Zając

 69,6840

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208DF23.20.B3710131856842262465Serwis Techniczny MIS 

Polska Sp. z o.o.

 89,2400
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0240

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103DJ28.75.B6904180388131363233EZAL sp.j. L.Z. 

Pudłowscy, W. Dragan

 0,9800

Inne niewymienione odpady101099  4,0300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,1400

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,7400

Metale nieżelazne160118  1,2200

Aluminium170402  12,7200

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

1601141800477435170131815AUTO-KASACJA, 

RCYKLING  Tadeusz, 

Urszula, Robert KLOC 

S. C.

 841,8150

Opakowania z papieru i tektury1501012768035646351622813ZAKŁAD 

AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

STOWARZYSZENIE 

"DOBRY DOM"

 56,3800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,2600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208E41.00.B8300362198650003071Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

 1,8800

Opakowania z papieru i tektury150101  72,5090

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  281,1400

Opakowania z metali150104  1,2110

Opakowania ze szkła150107  61,8710

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,2580

Zużyte opony160103  31,8200
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9850

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3160

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  798,2800

Gruz ceglany170102  639,8800

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  235,6600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  133,8200

Szkło200102  42,7000

Odzież200110  64,7000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,6240

Urządzenia zawierające freony200123  8,7450

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  1,0400

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  14,7100

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  2,9930

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1770

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,6460

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  24,4800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  47,4250

Metale200140  15,0520
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Odpady ulegające biodegradacji200201  1 342,6800

Odpady wielkogabarytowe200307  462,9200

Opakowania z papieru i tektury1501010111779225261032852Onninen sp. z o.o.  0,4500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,4300

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016514892507951457375Firma Handlowa 

"BONUS" Janusz Inglot

 0,3900

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,0800

Aluminium170402  16,5100

Żelazo i stal170405  513,1700

Opakowania z papieru i tektury1501011230935497343433357Kamil Konieczny FHU 

POL-MET

 24,9540

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,6750

Opakowania z metali150104  8,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0870

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,1400

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,3010

Aluminium170402  31,1420

Ołów170403  1,1340

Cynk170404  2,3040

Żelazo i stal170405  544,6180

Cyna170406  0,0060

Mieszaniny metali170407  1,4680

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,5320

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181803021648672165556ME LOGISTICS 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  34,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,4500

Opakowania z drewna150103  13,5200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,6400

Opakowania z metali1501043703090216851110884AUTO - KOMIS - ZŁOM  

Skup I Sprzedaż Złomu 

Alfred Dybaś

 3,1960
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Metale żelazne160117  3,6300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,2470

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,2910

Aluminium170402  14,3270

Żelazo i stal170405  726,3570

Metale żelazne191202  6,2500

Żelazo i stal170405I60.24.B6905156818181019236Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PIAST  Pazdan 

Krzysztof

 11,6100

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608011802938808141527469RECYKLING-KAT Piotr 

Skowron

 1,4000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205650262099 00023Firma P.H.U. Inter-Auto 

s.c. P&S Ujma

 0,3400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,1300

Zużyte opony160103  1,2100

Filtry olejowe160107  0,3800

Płyny hamulcowe160113  0,1100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,8900

Żelazo i stal170405  0,5900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011800835106852179599"JARMET" Bogusława i 

Kazimierz Jareccy 

Sp.J

 222,1400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  82,0500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,7630
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Opakowania z papieru i tektury150101  239,9770

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,4910

Opakowania z metali150104  62,0460

Opakowania wielomateriałowe150105  17,8500

Metale żelazne160117  111,4330

Metale nieżelazne160118  0,0280

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0140

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,7840

Miedź, brąz, mosiądz170401  29,5890

Aluminium170402  46,5500

Ołów170403  1,3520

Cynk170404  9,0060

Żelazo i stal170405  1 445,9950

Mieszaniny metali170407  6,7480

Odpady żelaza i stali191001  1,0780

Papier i tektura191201  247,3660

Papier i tektura200101  19,8100

Urządzenia zawierające freony200123  0,2450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1180

Opakowania z papieru i tektury150101180007749Usługi Komunalne Sp. 

z o. o.

 0,0700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0600

Opakowania ze szkła150107  0,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,3000

Opakowania z papieru i tektury1501018304096958141587980GMINA MAJDAN 

KRÓLEWSKI

 0,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,8500

Opakowania ze szkła150107  1,8200
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Zużyte opony160103  0,4600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,0800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4,9600

Odpady wielkogabarytowe200307  8,5600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN37.10.Z1800506918652411621WTÓR - STEEL Sp. z 

o.o.

 5,1700

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,4690

Odpady proszków 

powlekających

080201  4,1900

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,1000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  6,4250

Inne niewymienione odpady090199  7,2800

Żużle odlewnicze100903  26,4200

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  2 412,1600

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  3,0000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  12 619,3100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,1480

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,1050

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  0,0420  0,0060

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  5,0450
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Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,7050

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0400

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  2,5500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,5550

Opakowania z metali150104  4,7610

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  119,1240

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  110,2090

Filtry olejowe160107  1,1590

Tworzywa sztuczne160119  102,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,6180

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,5850

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  26,1190

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0220

Inne baterie i akumulatory160605  0,0570

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  0,0530

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,8860

Aluminium170402  17,5390
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Ołów170403  0,7350

Cynk170404  11,2900

Żelazo i stal170405  21 339,0720

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,2870

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  18,6000

Metale żelazne191202  245,8080

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  19 433,7900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1660

Zużyte opony160103691755039Firma Bar-Gum II 

Mariusz Bar

 2 460,3620

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602116915498258133218216XERREX Sp. z o.o.  0,0700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3470

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,3780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.02.Z8504912678721676826GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ

 0,0400

Opakowania z metali150104  0,1000

Opakowania ze szkła150107  0,2000

Zużyte opony160103  1,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,0000

Drewno170201  0,0400

Szkło170202  0,0500

Tworzywa sztuczne170203  1,3000

Odpadowa papa170380  0,1000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,3000

Tekstylia200111  0,1000
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Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,1000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2000

Tworzywa sztuczne200139  0,0300

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,0400

Odpady wielkogabarytowe200307  2,6000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010084328806870005444"GROSAR" Sp.z o.o.  0,3680

Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.73.Z8502366938720002712¦lusarstwo 

Produkcja-Handel-Usłu

gi Władysław Radzik

 2,3800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  29,4800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  46,5340

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  24,1400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0590

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  6,7850

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  5,9000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  4,3350

Opakowania z papieru i tektury150101  198,4160

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  175,7500

Opakowania z metali150104  232,5440
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1740

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,4010

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,4360

Zużyte opony160103  66,0320

Filtry olejowe160107  1,8390

Płyny hamulcowe160113  1,0990

Metale żelazne160117  24,6530

Tworzywa sztuczne160119  3,9300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3200

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  17,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,7220

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6220

Aluminium170402  0,3900

Cynk170404  0,0270

Żelazo i stal170405  19,6630

Mieszaniny metali170407  8,8890

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4500

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  4,8500

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  7,5700

Metale nieżelazne191203  8,8500
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107180924635Zakład Komunalny Sp. 

z o. o.

 9,4000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0040

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

0702808503493978721377070EKSPORT-IMPORT 

ART. 

PRZEMYSŁOWYMI 

ADAM LASEK

 0,8000

Zużyte opony160103  12,9000

Opakowania z papieru i tektury1501011811270367952529562EKO-SFERA Spółka 

Cywilna Łukasz 

Chachura Mateusz 

Głogowski

 5,4700

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,8290

Inne baterie i akumulatory160605  0,0100

Mieszaniny metali170407  1,1800

Urządzenia zawierające freony200123  0,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,0100

Zgorzelina walcownicza1002108303925308652066503HSW-LORRESTA Sp. 

z o.o.

 2 544,9400

Żelazo i stal170405  76,4500
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Zużyte opony1601033704407846871788454GMINA ZARSZYN  1,7800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,0000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1830

Zużyte opony160103E40.13.Z3702697126871004553Zakład Usług 

Technicznych Sp. z 

o.o.

 27,2000

Inne baterie i akumulatory160605  0,5500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,4600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4,0600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0050

Urządzenia zawierające freony200123  4,4720

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,8280

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,8600

Odpady ulegające biodegradacji200201  13,5200

Odpady wielkogabarytowe200307  11,2000

Opakowania z metali1501043703824726841173943 BOGDAN WILUSZ 

FTUH "BODEK"

 0,0700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  166,7670

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  0,1910

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0330

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0310

Aluminium170402  0,0750

Żelazo i stal170405  10,6140
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304690535519Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"ANMAR"  Andrzej 

Przywara i Mariusz 

Przywara

 20,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  291,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  823,0000

Opakowania z metali150104  53,0000

Opakowania ze szkła150107  671,0000

Żelazo i stal170405  1,0000

Metale żelazne191202  15,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,0000

Tekstylia200111  1,0000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  1,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  3,0000

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104K74.14.A6916964438181568003ZM INVEST S.A.  1 846,1500

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  4 356,7300

Zgorzelina walcownicza100210G51.57.Z8302779058651136621Skup-Sprzedaż 

Surowców Wtórnych 

Usługi Transportowe 

Adam Drąg

 3 034,5360

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  99,8300

Inne niewymienione odpady120199  148,6200

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  35,3080

Żelazo i stal170405  318,2100

Odpady żelaza i stali191001  4 133,2100
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Metale żelazne191202  131,7200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031803342248131979313Handel Opałem i Skup 

Złomu Kazimierz 

Pokrywka

 0,8000

Opakowania z metali150104  25,7000

Metale nieżelazne160118  7,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,8000

Aluminium170402  12,4000

Ołów170403  4,1000

Żelazo i stal170405  337,7000

Opakowania ze szkła1501073505236006760076874ZAKŁADY 

USŁUGOWE 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 350,9700

Zużyte opony160103  12,2700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5500

Urządzenia zawierające freony200123  1,8300

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  25,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,3700

Odpady wielkogabarytowe200307  142,5300

Zużyte opony160103G51.53.B8505189198721813714PHU WĘGLOSTAL  

s.c. Zbigniew, Dorota 

Kędzior

 2,8000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  22,2900

Żelazo i stal170405  38,6500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011807763186852323518ALTMETAL 

W.S.LISZKA Spółka 

Jawna

 12,0230
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  3,8420

Opakowania z metali150104  55,8320

Metale żelazne160117  1 074,5400

Metale nieżelazne160118  4,8690

Inne niewymienione elementy160122  0,4730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  163,5880

Miedź, brąz, mosiądz170401  98,0820

Aluminium170402  103,4080

Ołów170403  17,0120

Cynk170404  1,5170

Żelazo i stal170405  3 130,8600

Mieszaniny metali170407  0,0200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2050

Metale żelazne191202  277,6000

Metale nieżelazne191203  0,1090

Metale200140  17,2300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.53.B3702685986870004841Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"SANBUD" Sp.j.  M i I 

Fedak

 17,9300

Zużyte opony160103  161,2010

Metale żelazne160117  704,8590

Metale nieżelazne160118  0,0800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,0550

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0400

Aluminium170402  0,0370

Żelazo i stal170405  161,8200

Mieszaniny metali170407  1,6900

Opakowania z papieru i tektury1501016905644038171714791Zakład Utylizacji 

Odpadów 

Komunalnych Sp. z o. 

o.

 364,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  317,6000

Opakowania z metali150104  1,5000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,7900

Opakowania ze szkła150107  479,1000

Zużyte opony160103  122,9500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  180,2400

Odzież200110  6,3000
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Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0300

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0740

Urządzenia zawierające freony200123  2,6500

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,7560

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  2,3000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,9000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,9030

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,2980

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,8000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  136,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  181,0000

Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.A3703011506870005556Sanockie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 367,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  201,5000

Opakowania wielomateriałowe150105  14,7000

Opakowania ze szkła150107  297,0000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,5530

Zużyte opony160103  18,3000

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0300

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,1310

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,4000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,0000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0150

Inne baterie i akumulatory160605  0,0750

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  502,8000

Szkło170202  50,5000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  18,2000

Papier i tektura200101  257,6000

Tekstylia200111  0,1000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0720

Urządzenia zawierające freony200123  10,7690

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,2300

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,4000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,5000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  20,4740

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,7000

Metale200140  11,9000

Odpady ulegające biodegradacji200201  946,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  417,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105370018826PHU "TRANSPRZĘT" 

Czesław Grządziel

 1,1000

Odpady tworzyw sztucznych070213  2,6000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  6,1000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  42,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,6000

Opakowania ze szkła150107  562,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2560

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0900

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,9000

Filtry olejowe160107  0,0900
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  219,3000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  7,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  2,8000

Metale nieżelazne1601186900450928131034038Firma Usługowo 

Handlowa TRANS 

BRUK Józef Bator

 0,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,6700

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,8500

Aluminium170402  7,6100

Cynk170404  0,0400

Żelazo i stal170405  187,3000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,0200

Papier i tektura191201  138,4000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131210791668711754513KWANT DARIUSZ 

KWIECIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,5000

Dział 4. Gospodarowanie odpadami

a) Odzysk w instalacji lub urządzeniach

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4EUROMETAL SPÓŁKA 

AKCYJNA, 

 4,3080

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7310

Aluminium170402  5 803,8430

suma  5 809,8820

OGÓŁEM  5 809,8820
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KRAFT 

Edward Pasławski, 

Lesko

 545,2280

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4,9520

suma  550,1800

OGÓŁEM  550,1800

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4ZAKŁAD ODLEWNICZY 

KAW - MET Marek 

Kawiński, Orły

 63,6800

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  0,3600

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0600

Żelazo i stal170405  1 858,4900

Metale200140  7,1900

suma  1 934,7800

OGÓŁEM  1 934,7800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakłady Drzewne 

GAL-DREW Andrzej 

Rzekieć, 

 23,9000

suma  23,9000

OGÓŁEM  23,9000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12RYZO Bogdan Czech  

Sprzedaż Detaliczna 

Części i Akcesoriów Do 

Pojazdów 

Samochodowych, 

Jasienica Rosielna

 404,7570

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4,7250

suma  409,4820

OGÓŁEM  409,4820

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Janusz Kwasek 

Przetwórstwo Tworzyw 

sztucznych, Łańcut

 238,1470

suma  238,1470

OGÓŁEM  238,1470
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12TRANS-PAMA Piotr 

Mazurkiewicz, Rzeszów

 990,9200

Gruz ceglany170102  222,7200

Żelazo i stal170405  274,5100

suma  1 488,1500

OGÓŁEM  1 488,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"BERTHOLD" POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Dynów

 419,5000

suma  419,5000

OGÓŁEM  419,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3POLIMER s.c. Witold 

Bąk, Stanisław Kawalec, 

Rzeszów

 767,1000

Tworzywa sztuczne160119  0,6850

Tworzywa sztuczne i guma191204  6,1400

suma  773,9250

OGÓŁEM  773,9250

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych JUT s.c. - J. 

URBANIK, J. Urbanik, 

STRZYŻÓW

 24,6400

suma  24,6400

OGÓŁEM  24,6400

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4 Armatoora S.A, Nisko  107,6670

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  85,1710

Metale nieżelazne160118  903,7690

Aluminium170402  991,2050

suma  2 087,8120

OGÓŁEM  2 087,8120

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"STARE MIASTO - 

PARK" SP. Z O.O., 

WIERZAWICE

 345,2000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  920,5000

suma  1 265,7000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  1 218,6000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  23 176,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  324,3000
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suma  24 719,4000

OGÓŁEM  25 985,1000

Inne niewymienione odpady190899R11Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Rymanowie, Rymanów

 14,0000  0,5800

suma  14,0000  0,5800

OGÓŁEM  14,0000  0,5800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12TRANSKOP-SD - 

Stanisław i Daniel 

Warzybok, Strzyżów

 37,1790

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  3,2100

suma  40,3890

OGÓŁEM  40,3890

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3Miejski Zakład 

Komunalny Pilzno Sp. 

zo.o., Strzegocice

 669,3800

suma  669,3800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  86,2800

Gruz ceglany170102  3,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  455,1600

suma  544,9400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10  735,5200

suma  735,5200

OGÓŁEM  1 949,8400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Auto-Złom Renata 

Mazur, Rudna Mała

 2 664,5000

suma  2 664,5000

OGÓŁEM  2 664,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1BRW Spółka z o.o. 

Mielec, Mielec

 1 113,9300

suma  1 113,9300

OGÓŁEM  1 113,9300

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R3F.H.U. BUDINSTEL 

Paweł Ciąpała, 

Przeworsk

 95,2400

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  2 002,2200
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Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  1 847,8900  341,8600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  18 130,6800  3 734,7900

suma  22 076,0300  4 076,6500

OGÓŁEM  22 076,0300  4 076,6500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POLSIENA Sp. z o.o., 

Czajkowa

 67,0900

suma  67,0900

OGÓŁEM  67,0900

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Eko-Plast Andrzej Fura, 

Rzeszów

 1,2800

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,7630

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  237,2810

Tworzywa sztuczne160119  17,9750

Tworzywa sztuczne170203  5,8600

Tworzywa sztuczne i guma191204  229,7200

suma  493,8790

OGÓŁEM  493,8790

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"TELTAR" KOBIELSKI I 

SECH SPÓŁKA 

JAWNA, Chmielów

 6,8540

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  63,1330

Tworzywa sztuczne170203  10,1400

Tworzywa sztuczne i guma191204  12,5500

suma  92,6770

OGÓŁEM  92,6770

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R12DARJAN Sp. z o. o. 

Materiały Budowlane, 

Betoniarnia, Hoczew

 545,5400

suma  545,5400

OGÓŁEM  545,5400

Opakowania ze szkła150107R5Wyrób Szkła 

Gospodarczego 

Import-Eksport Karaś 

Antoni, Uliasz Jan s.c., 

Rogi

 69,9000

suma  69,9000

OGÓŁEM  69,9000

Popioły lotne z węgla100102R5PREFBUD Sp. z o.o.,  1 603,0000

suma  1 603,0000

OGÓŁEM  1 603,0000

1772



Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FUH Maria Prorok, 

Dariusz Nycz, 

Wladysław Prorok, 

Władysława Stryjak  

S.C., Rymanów

 23,2680

suma  23,2680

OGÓŁEM  23,2680

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TECHNO-DREW Sp. z 

o.o., Stróże Wielkie

 240,7000

suma  240,7000

OGÓŁEM  240,7000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3TARGUM Sp. z o.o., 

Mielec

 676,4350

Inne niewymienione odpady070299  238,3580

Zużyte opony160103  988,4050

suma  1 903,1980

OGÓŁEM  1 903,1980

Zużyte opony160103R3GMINNY ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH Sp. z 

o. o., Ostrów

 19,3600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  6 593,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  360,0000  40,9600

suma  6 972,5600  40,9600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  447,3400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  805,0800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  924,9600

Osady z klarowania wody190902  31,6000  28,7200

Szkło191205  47,8400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  196,6600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  27,5600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  245,5000

suma  2 726,5400  28,7200

OGÓŁEM  9 699,1000  69,6800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Bog - Fran Sp. z o.o., 

Raniżów

 300,0000

suma  300,0000
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OGÓŁEM  300,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TAURON 

WYTWARZANIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

JAWORZNO

 68 765,7400

suma  68 765,7400

OGÓŁEM  68 765,7400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma 

HandlowoUsługowa 

Barbara Karnas, 

Ujkowice

 684,5420

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  48,7450

suma  733,2870

OGÓŁEM  733,2870

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Richd. ANDERS Polska 

Sp. z o.o., Kańczuga

 184,0000

suma  184,0000

OGÓŁEM  184,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Zakład Tworzyw 

Sztucznych "GAMRAT" 

S. A., 

 987,7890

suma  987,7890

OGÓŁEM  987,7890

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma RETMAN  Jerzy 

Burdzy, 

 1 362,5490

suma  1 362,5490

OGÓŁEM  1 362,5490

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12Gospodarka Komunalna 

i Mieszkaniowa w Dukli 

Sp. z o. o., Dukla

 23,5600

suma  23,5600

OGÓŁEM  23,5600

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5Eurovia Polska S.A., 

Bielany Wrocławskie

 2 549,4400

suma  2 549,4400

OGÓŁEM  2 549,4400

Odpady tytoniowe020382R3Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o., 

Leżajsk

 4,1600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705  292,8800  73,2200

Inne niewymienione odpady020799  1 269,1200

1774



Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  1,5800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  161,5300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  4 655,8800  931,1800

Odpady ulegające biodegradacji200201  5 384,3500

suma  11 769,5000  1 004,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  202,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  29,5000

Szkło191205  10,0000

Papier i tektura200101  891,9000

Szkło200102  2 486,5000

Tworzywa sztuczne200139  2 370,2000

Metale200140  738,0000

suma  6 728,5000

OGÓŁEM  18 498,0000  1 004,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Budowlane 

Piotr i Aneta 

Szczepańscy, Przemyśl

 82,9600

suma  82,9600

OGÓŁEM  82,9600

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R5"INSTALBUD-RZESZÓW

" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rzeszów

 1 760,3600

suma  1 760,3600

OGÓŁEM  1 760,3600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12F.H.U.P. Auto-West 

Bogusław Tutka, 

Krzeszów Dolny

 318,5480

suma  318,5480

OGÓŁEM  318,5480

Odpady tworzyw sztucznych070213R3AAGLOB S.A., Krosno  1 121,8690

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,6000

Tworzywa sztuczne170203  28,0820

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,5910

suma  1 171,1420

OGÓŁEM  1 171,1420
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Firma H.U.P. ATOS 

Stanisław Cieslak, 

Dębica

 598,0000

suma  598,0000

OGÓŁEM  598,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1RUD-DREW Sp. z o. o. 

Trzciana, Trzciana

 111,0000

suma  111,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  331,0000

suma  331,0000

OGÓŁEM  442,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"AUTO-ZŁOM" 

Sebastian Mazur, Rudna 

Mała

 23,7100

suma  23,7100

OGÓŁEM  23,7100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

DANKROS Sp. z o.o., 

Ustjanowa Górna

 1 617,0000

suma  1 617,0000

OGÓŁEM  1 617,0000

Popioły lotne z węgla100102R5KP-BET SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Lipie

 1 445,8200

suma  1 445,8200

OGÓŁEM  1 445,8200

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze 

współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

100115R12Przedsiębiorstwo 

Produkcji Materiałów 

Budowlanych Handel, 

Export-Import 

"CEKOBR" S.C.-  

Zygmunt Kozioł, 

Genowefa Bryk, 

Rzemień

 334,0000

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  665,0000

suma  999,0000

OGÓŁEM  999,0000

Zgary i żużle odlewnicze101003R4Firma Metalec Magaj & 

Szymański s.c, Stalowa 

Wola

 52,0000
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Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  281,8200

suma  333,8200

OGÓŁEM  333,8200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "LORENC" Rafał 

Lorenc, Miejsce 

Piastowe

 1 933,8190

suma  1 933,8190

OGÓŁEM  1 933,8190

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12PLASTIC WORX 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

KRAKÓW

 115,1790

suma  115,1790

OGÓŁEM  115,1790

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3GRAN-TECH Sp. z o. o. 

Sp. K., Wylewa

 314,9000

Zużyte opony160103  4 363,6000

suma  4 678,5000

OGÓŁEM  4 678,5000

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R5DYCKERHOFF 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, SITKÓWKA-NOWINY

 111,5600

suma  111,5600

OGÓŁEM  111,5600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Jarosławiu 

Sp. z o.o., Jarosław

 5,5830

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  57,1700

suma  62,7530

OGÓŁEM  62,7530

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład Kasacji 

Pojazdów 

"AUTO-ZŁOM", Pilzno

 15,7260

suma  15,7260

OGÓŁEM  15,7260
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD DRZEWNY 

"JAWOR" STANISŁAW 

NAGIER, 

 260,0000

suma  260,0000

OGÓŁEM  260,0000

Odpadowa masa roślinna020103R3BIOLOGISTYKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, STARE MIASTO

 26,1200

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  10 571,4300

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  150,5200

suma  10 748,0700

OGÓŁEM  10 748,0700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1BRZOST Spółka z o.o., 

Leżajsk

 4,8000

suma  4,8000

OGÓŁEM  4,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"DREWSPAN"   PPHU 

SKORUPSKI-WÓJCIK 

S.J., 

 15,0000

Inne niewymienione odpady030199  450,0000

suma  465,0000

OGÓŁEM  465,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"WOODSTYLE" 

Balawejder Sp. j., 

Dynów

 1 465,6000

suma  1 465,6000

OGÓŁEM  1 465,6000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105R12Tyczyńska Fabryka 

Urządzeń 

Wentylacyjnych 

TYWENT Sp.  z o.o., 

Tyczyn

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R12REBECO Sp. z o.o., 

Zabajka

 31,4100

suma  31,4100

OGÓŁEM  31,4100
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199R12Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Pysznica

 417,4300

Odpady wielkogabarytowe200307  72,8600

suma  490,2900

OGÓŁEM  490,2900

Opakowania ze szkła150107R5KRYNICKI RECYKLING 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

OLSZTYN

 83 086,1400

Szkło191205  4 069,3300

Szkło200102  153,7800

suma  87 309,2500

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R12  43,3400

Opakowania ze szkła150107  34 945,3300

Szkło191205  1 991,8900

Szkło200102  25,4000

suma  37 005,9600

OGÓŁEM  124 315,2100

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3"ARTFOL" SPÓŁKA 

JAWNA JANUSZ 

LUBERA I 

WSPÓLNICY, 

 508,8200

suma  508,8200

OGÓŁEM  508,8200

Opakowania z papieru i tektury150101R1RAKOCZY STAL Sp. z 

o. o., Stalowa Wola

 0,2000

Opakowania z drewna150103  0,2500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o., 

Paszczyna

 6,5000  1,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  1,6600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  473,7510

Skratki190801  40,9000

Zawartość piaskowników190802  28,9800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1 092,8800  327,8640

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  62,3200

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 216,6300
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suma  3 923,6210  329,7640

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

010508R5  24,5200

suma  24,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R12  289,7400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  20,7000

Opakowania z metali150104  0,2000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 658,2500

Opakowania ze szkła150107  703,5400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  19 769,5900

suma  22 442,0200

OGÓŁEM  26 390,1610  329,7640

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Auto-Złom Skup i 

Sprzedaż Czę¶ci 

Używanych Dariusz 

Górka, Agatówka

 80,3410

suma  80,3410

OGÓŁEM  80,3410

Żelazo i stal170405R4MASTAL Sp. z o.o., 

Tarnobrzeg

 10 782,0000

suma  10 782,0000

OGÓŁEM  10 782,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R3SARIA POLSKA Sp. z 

o.o.Oddział SARVAL w 

Przewrotnem, 

WARSZAWA

 1 098,0000  132,9000

suma  1 098,0000  132,9000

OGÓŁEM  1 098,0000  132,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1KFM - Furniture Sp. z 

o.o., 

 4 737,0000

suma  4 737,0000

OGÓŁEM  4 737,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"SZARUGA", Dynów

 87,7750

suma  87,7750

OGÓŁEM  87,7750

Odpady żelaza i stali191001R4FIRMA CODOGNI Sp.j.,  8 710,0000

suma  8 710,0000

OGÓŁEM  8 710,0000
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Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410R3Zakłady Chemiczne 

ANSER-TARNOBRZEG 

Sp. z o.o. Janusz 

Miszewski, Tarnobrzeg

 0,1000

suma  0,1000

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R5  1 430,3000

suma  1 430,3000

OGÓŁEM  1 430,4000

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5Huta Szkła w Jaśle sp. z 

o.o. Grupa Kapitałowa 

Krosno, 

 2 704,2740

suma  2 704,2740

OGÓŁEM  2 704,2740

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Krzeszów

 7,1600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  25,0000

Popioły lotne z węgla100102  295,9200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  13,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,6000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  20,1000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  30,6000

suma  393,5800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  9,7400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  4 745,9100

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  10,7200

suma  4 766,3700

OGÓŁEM  5 159,9500

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R5GOLDEN LINE PAWEŁ 

DOSTYCH, Rzeszów

 3,4200

suma  3,4200

OGÓŁEM  3,4200

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4Zakład Metalurgiczny 

WSK Rzeszów Sp. z 

o.o., Rzeszów

 738,7700

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  3 446,1000
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Miedź, brąz, mosiądz170401  7,9900

Żelazo i stal170405  5 640,0200

Mieszaniny metali170407  1,0430

Metale żelazne191202  2 844,9400

suma  12 678,8630

OGÓŁEM  12 678,8630

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-CZĘŚCI S.C. 

ARKADIUSZ 

WOŹNIAK,MIROSŁAW 

OSMALA, Tarnobrzeg

 103,3300

suma  103,3300

OGÓŁEM  103,3300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3P.H.U. GAZMONT-BIS 

Stefanek Barbara, 

Stalowa Wola

 12,2220

suma  12,2220

OGÓŁEM  12,2220

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"KARO" JERZY PA¬ - 

MECHANIKA 

POJAZDOWA, 

Tarnobrzeg

 52,9450

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4,3600

suma  57,3050

OGÓŁEM  57,3050

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Paged Meble S.A., 

Jasienica

 1 207,0000

suma  1 207,0000

OGÓŁEM  1 207,0000

Popioły lotne z węgla100102R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE" 

TRANSDŹWIG" 

KONIECZNY LESZEK, 

Tarnobrzeg

 185,6400

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117  1 957,6200

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej100808  391,0000

suma  2 534,2600

OGÓŁEM  2 534,2600

Zużyte opony160103R3"HANDLOPEX" S.A., 

WARSZAWA

 112,7000
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suma  112,7000

OGÓŁEM  112,7000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3EL-KAN Wytwarzanie 

Art. z Tworz. Szt. 

Handel Stanisław Bąk, 

Rzeszów

 2,3800

Tworzywa sztuczne160119  4,6600

suma  7,0400

OGÓŁEM  7,0400

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowe ZAGRODA 

Sp. z o.o., Strzyżów

 387,5200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  9 834,3500

suma  10 221,8700

OGÓŁEM  10 221,8700

Opakowania z papieru i tektury150101R12EKOLINE Usługi 

Komunalne Spółka z 

o.o., Niziny

 280,9100

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  837,7450

suma  1 118,6550

OGÓŁEM  1 118,6550

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Firma 

Handlowo-Usługowa 

ATUS Leszek Barnaś, 

Sadkowa Góra

 4 274,4920

Tworzywa sztuczne i guma191204  67,9180

Tworzywa sztuczne200139  1,7000

suma  4 344,1100

Opakowania wielomateriałowe150105R12  97,3900

suma  97,3900

OGÓŁEM  4 441,5000

Inne oleje hydrauliczne130113R9FLUKAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KATOWICE

 5,0000

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  54,6900

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  30,1800

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  197,2600
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suma  287,1300

OGÓŁEM  287,1300

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104R5Zakłady Magnezytowe  

ROPCZYCE S.A., 

 1 990,0000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  3 355,0000

suma  5 345,0000

OGÓŁEM  5 345,0000

Inne niewymienione odpady100299R4Huta Stali Jakościowych 

S.A., Stalowa Wola

 16,8100

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  28 864,6630

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  52 388,0090

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  56,1250

Inne niewymienione odpady120199  159,0300

Opakowania z metali150104  673,1300

Metale żelazne160117  5 412,9810

Żelazo i stal170405  143 640,8260

Mieszaniny metali170407  1 061,5600

Odpady żelaza i stali191001  20 284,9800

Metale żelazne191202  5 589,0800

Metale200140  540,9610

suma  258 688,1550

OGÓŁEM  258 688,1550

Odpadowa masa roślinna020103R3MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o., 

 20,8900

Odchody zwierzęce020106  1,1100

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  337,3500

Odpadowa serwatka020580  3 243,9500

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  11 794,7100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  7,5700

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  1 871,4800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 931,5700

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  77,1800
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Odpady ulegające biodegradacji200201  3 087,0800

suma  23 372,8900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  189,7700

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  703,6500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  48,4100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  577,4700

suma  1 519,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12  634,3300

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  1 137,8100

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 803,9200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  4,0760

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  147,7800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  608,1100

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  19,8800

Zawartość piaskowników190802  508,2800

Osady z klarowania wody190902  74,9500  21,1500

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  0,2800

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  53 286,6100

Odpady z targowisk200302  45,7200

suma  58 271,7460  21,1500

OGÓŁEM  83 163,9360  21,1500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FHPU JARPOL Jarosław 

Białek, Krasne

 12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  12,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R12Miejskie 

Przedsiębiorstwo Dróg i 

Mostów Sp. z o.o., 

Rzeszów

 26,0000

suma  26,0000

OGÓŁEM  26,0000

Zużyte opony160103R3"GEYER & HOSAJA 

Zakłady Gumowe" Sp. z 

o.o., 

 1 191,8000
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suma  1 191,8000

OGÓŁEM  1 191,8000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12 "IMPRESJA" - Robert 

Jaśkowiec (dawniej 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe, 

Przeworsk

 2 314,6700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  195,2090

suma  2 509,8790

OGÓŁEM  2 509,8790

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład Naprawy 

Samochodów sp. z o.o., 

Boguchwała

 2,6500

suma  2,6500

OGÓŁEM  2,6500

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R5Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"TRANSDŹWIG" Zofia 

Konieczna, 

 913,6000

suma  913,6000

OGÓŁEM  913,6000

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208R9Firma 

Handlowo-Usługowa 

"ANPOL" s.c., Iwonicz 

Zdrój

 177,2300

suma  177,2300

OGÓŁEM  177,2300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12Zakład Usługowy 

"TRANSPRZĘT" Jolanta 

Cielecka, Stara Bircza

 868,0000

suma  868,0000

OGÓŁEM  868,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R3Kramer- Opakowania 

Przemysłowe, Sokołów 

Małopolski

 0,8300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  23,3830

suma  24,2130

OGÓŁEM  24,2130
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Surowców Wtórnych 

"WTÓRSTAL" Sp. j. 

K.Sarna.St. Sarna, 

J.Jarosz, 

 21 171,7320

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  353,5890

suma  21 525,3210

OGÓŁEM  21 525,3210

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

ZŁOM-POL s.c. Andrzej 

Światek,E.Krajewski, 

 280,4350

suma  280,4350

OGÓŁEM  280,4350

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1VIDOK Sp. z o.o., 

Rudna Mała

 37,9000

Opakowania z drewna150103  1,2000

suma  39,1000

OGÓŁEM  39,1000

Inne niewymienione odpady020499R3Produkcja i Sprzedaż 

Surówki Spirytusowej 

Produkcja Lastriko W. 

Łyszczarz, Wysoka 

Strzyżowska

 10 481,0000

suma  10 481,0000

OGÓŁEM  10 481,0000

Filtry olejowe160107R4MIDAN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KRAKÓW

 65,3700

suma  65,3700

OGÓŁEM  65,3700

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i 

roztworów)

120107R9ORLEN POŁUDNIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

TRZEBINIA

 266,3910

Syntetyczne oleje z obróbki metali120110  6,9590

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  4,8570

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  5,1760
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Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  736,4190

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  22,9850

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji130112  8,3740

Inne oleje hydrauliczne130113  296,6320

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

zawierające związki chlorowcoorganiczne

130204  26,2530

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  9 882,2860

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130206  454,6930

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo 

ulegające biodegradacji

130207  77,6010

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  23 858,0160

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające związki 

chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

130306  52,3450

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  127,8060

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione 

w 13 03 01

130308  18,1300

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

130309  8,0000

Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej130401  2,1600

Oleje zęzowe ze statków morskich130403  229,2600

Olej z odwadniania olejów w separatorach130506  289,5760

Olej opałowy i olej napędowy130701  4,0080

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703  107,9850

Inne niewymienione odpady130899  702,7680

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  486,3540  486,3540

Oleje i koncentraty z separacji190207  524,7060

suma  38 199,7400  486,3540

OGÓŁEM  38 199,7400  486,3540

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

STALNEY Stanisław 

Lenio, Nagórzany

 52,9970

suma  52,9970

OGÓŁEM  52,9970

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603R2Huta Stalowa Wola 

-HSW S.A., 

 0,6370
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suma  0,6370

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109R3  3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,6370

Papier i tektura200101R12POLSKIE 

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ OSÓB Z 

UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM KOŁO 

W JAROSŁAWIU, 

Jarosław

 66,9500

suma  66,9500

OGÓŁEM  66,9500

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R4PHUP "SDS" Sp. z o.o., 

Mielec

 0,1990

suma  0,1990

OGÓŁEM  0,1990

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy BRYKIET 

s.c., 

 1 520,0000

suma  1 520,0000

OGÓŁEM  1 520,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

STANISŁAWA HAJDER, 

Wólka Sokołowska

 307,6890

suma  307,6890

OGÓŁEM  307,6890

Inne niewymienione odpady020199R1RAF-EKOLOGIA SP. Z 

O.O., JEDLICZE

 0,5400

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  0,0060

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  0,1330

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  1,7000

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze020680  0,6800

Inne niewymienione odpady030199  0,0040

Inne niewymienione odpady030399  1,1200

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,1000
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Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,3600

Inne niewymienione odpady060399  12,0000

Inne niewymienione odpady070299  0,2200

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,0010

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  2,6640

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80070581  1,8430

Inne niewymienione odpady070599  7,4940

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,1770

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  5,6940

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,0950

Inne niewymienione odpady080399  0,0021

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  3,5610

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,3640

Opakowania z drewna150103  1,8130

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  224,9095

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  37,5410

Zużyte opony160103  0,7000

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11160112  0,2000

Tworzywa sztuczne160119  0,5300

Inne niewymienione elementy160122  0,6130

Inne niewymienione odpady160199  0,5070

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,0028

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  3,8210

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  12,2760

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  458,6300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,5000
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Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0400

Inne niewymienione odpady170182  0,0081

Drewno170201  0,0030

Tworzywa sztuczne170203  19,1815

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  5,0000

Odpadowa papa170380  0,1000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,1800

Skratki190801  1,4853

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  5,2497  2,6250

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  0,1200

Papier i tektura191201  0,0015

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,2079

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1,0000

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,2085

suma  817,1869  2,6250

OGÓŁEM  817,1869  2,6250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AGROBONUS Sp. z o. 

o., Korzenica

 1 500,2000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  1 754,6800

suma  3 254,8800

OGÓŁEM  3 254,8800

Odpady tworzyw sztucznych070213R3POLIMARKY Sp. zo.o.o, 

Rzeszów

 138,7000

suma  138,7000

OGÓŁEM  138,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"FALLKLANDY" 

Stanisław i Edward Fal 

Spółka Jawna, Zahutyń

 604,4400

suma  604,4400

OGÓŁEM  604,4400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3PGKiM w Strzyżowie 

Sp. z o.o., STRZYŻÓW

 1 740,0000  238,0000

suma  1 740,0000  238,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  92,6000
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Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  43,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  98,3000

Zawartość piaskowników190802  21,0000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  529,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  91,4000

suma  876,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  93,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  933,3000

Opakowania ze szkła150107  341,9000

suma  1 368,6000

OGÓŁEM  3 985,2000  238,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1CENTURION-R Sp. z 

o.o., 

 475,0000

suma  475,0000

OGÓŁEM  475,0000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R3EKOPRINT Teresa 

Kozik, Jasło

 2,8290

suma  2,8290

OGÓŁEM  2,8290

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4DRUMMONDS Sp. z o 

o, Sanok

 0,8100

suma  0,8100

OGÓŁEM  0,8100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma Produkcyjno 

Handlowo Usługowa 

DREWNOPOL 

Bartłomiej Paczkowski, 

Szklary

 12,6700

suma  12,6700

OGÓŁEM  12,6700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Auto Złom SANCAR  

Maria Fedak, 

 850,0300

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,2590

suma  850,2890

OGÓŁEM  850,2890
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3P.P.H.U. "ERGPET" Sp. 

z o. o., Pustków - 

Osiedle

 203,8970

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 548,9090

Tworzywa sztuczne i guma191204  99,3610

suma  1 852,1670

OGÓŁEM  1 852,1670

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TRAX-BRW Sp. z o.o., 

Przeworsk

 970,0000

suma  970,0000

OGÓŁEM  970,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401R4CEMAD s.c., Rzeszów  0,0200

Aluminium170402  21,1800

Cynk170404  0,9000

suma  22,1000

OGÓŁEM  22,1000

Szkło191205R5Bogdan Korczewski 

prow. dział. gosp. pn: 

"EKO-INNOWACJE", 

Jarosław

 5 947,4000

suma  5 947,4000

Szkło191205R12  7 070,0200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  8 149,7600

suma  15 219,7800

OGÓŁEM  21 167,1800

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10Zakład Mięsny 

Dobrowolscy Sp. z o.o., 

Wadowice Górne

 155,0000  93,0000

suma  155,0000  93,0000

OGÓŁEM  155,0000  93,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R3" REKFOL" Janusz 

Gruszecki s.j., Mielec

 25,9060

suma  25,9060

OGÓŁEM  25,9060

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3"PEKSAN" SP. Z O.O. 

W SANOKU, Sanok

 44,3030

suma  44,3030

OGÓŁEM  44,3030

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501R12TERPIOR Piotr Stec, 

Zdziechowice Pierwsze

 2 443,0000

suma  2 443,0000
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OGÓŁEM  2 443,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Zakład Tworzyw 

Sztucznych "ArtGos" 

S.A., Brzozów

 1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Anita Supel prowadz±ca 

działalno¶ć 

gospodarcz±, Rymanów

 7,1750

suma  7,1750

OGÓŁEM  7,1750

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Kasacja Pojazdów Skup 

Złomu i Metali 

Kolorowych Janusz 

Strycharz, Tarnobrzeg

 58,5250

suma  58,5250

OGÓŁEM  58,5250

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3GPR GUMA i PLASTIK 

RECYCLING Sp.z o.o. 

Zarzecze, Zarzecze

 629,3000

Zużyte opony160103  10 678,8000

Inne niewymienione elementy160122  32,0000

Tworzywa sztuczne i guma191204  546,6000

suma  11 886,7000

OGÓŁEM  11 886,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Replas Recycling 

Plastics Sp. z o. o., 

Kraków

 84,0000

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  17,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 052,7000

Tworzywa sztuczne160119  42,5000

Tworzywa sztuczne170203  2,9390

Tworzywa sztuczne i guma191204  765,6000

suma  2 965,2390

OGÓŁEM  2 965,2390
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WER-RAMA ZAKŁAD 

PRODUKCJI LISTEW 

OZDOBNYCH ROMAN 

WIERZBOWSKI, ANNA 

WIERZBOWSKA-WICH

ERSKA SPÓŁKA 

JAWNA W UPADŁOŚCI 

UKŁADO, Stalowa Wola

 75,0000

suma  75,0000

OGÓŁEM  75,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Drzewny 

Produkcja-Handel-Usługi 

Piotr Czapka, Czarna 

Sędziszowska

 224,1100

suma  224,1100

OGÓŁEM  224,1100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3Firma SILVA Sp. z o.o.,  48 829,3310

Opakowania z drewna150103  34 055,9400

Drewno170201  5 510,4400

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  3 433,7100

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  410,0800

Odpady wielkogabarytowe200307  803,7600

suma  93 043,2610

OGÓŁEM  93 043,2610

Tworzywa sztuczne170203R3Zbigniew Sikora PPHU 

SENIMA, Tarnowiec

 19,2000

suma  19,2000

OGÓŁEM  19,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Mechanika Pojazdowa 

Sprzedaż Części i 

Materiałów Janusz 

Toczyski w Zaklikowie, 

 101,0300

suma  101,0300

OGÓŁEM  101,0300

Wybrakowane wyroby101382R5PPHU Elżbieta i Jerzy 

PATER Sp. z o. o, 

Brzeźnica

 1 554,7410

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  20,0000

suma  1 574,7410

OGÓŁEM  1 574,7410
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO ZŁOM KOSOWY 

Wiesław Koza, Niwiska

 373,6850

suma  373,6850

OGÓŁEM  373,6850

Opakowania ze szkła150107R5O-I Produkcja Polska S. 

A., 

 14 859,6000

suma  14 859,6000

OGÓŁEM  14 859,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Zakład 

Wodociągowo-Kanalizac

yjny w Żurawicy, 

Żurawica

 68,9000  26,3000

suma  68,9000  26,3000

OGÓŁEM  68,9000  26,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12JOONGPOL Sp.z o.o. 

Pol-Koreańskie 

Przeds.Prod.Handl.- 

ZPCh, 

 271,2580

suma  271,2580

OGÓŁEM  271,2580

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma ELINSBUD 

Wiesław Bagniak, 

Brzyska Wola

 119,9280

suma  119,9280

OGÓŁEM  119,9280

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Termo Organika Sp. z 

o.o., Kraków

 2,3080

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  30,0500

suma  32,3580

OGÓŁEM  32,3580

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Tomasz Mikuszewski i 

S-ka Auto Naprawa I 

Handel, Glinik Średni

 85,5260

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  2,2000

suma  87,7260

OGÓŁEM  87,7260

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1USŁUGI STOLARSKIE - 

TOMASZ DYJAK, 

GRODZISKO GÓRNE

 4,5080

suma  4,5080
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OGÓŁEM  4,5080

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZŁOMEX Wiesław 

Konieczny, 

 118,0980

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  43,7000

suma  161,7980

OGÓŁEM  161,7980

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R12ELEKTRO Bogusław 

Bargieł, JEDLICZE

 0,0070

Inne niewymienione elementy160122  17,2610

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  2,4550

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,5730

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  5,3270

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  32,8400

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  39,1910

suma  97,6540

OGÓŁEM  97,6540

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Zakład Produkcyjny 

Wyrobów z Tworzyw 

Sztucznych i Ślusarstwa 

M. Zacios, Nosówka

 85,5800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  45,6700

Tworzywa sztuczne170203  9,0300

suma  140,2800

OGÓŁEM  140,2800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FPHU DREW-DOM 

Tomasz Krawczyk, 

Zaklików

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109R12"EURO-EKO MEDIA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCI

Ą, Mielec

 23,2000

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  19,7500
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suma  42,9500

OGÓŁEM  42,9500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12STACJA DEMONTAŻU 

POJAZDÓW RYSZARD 

FLORKIEWICZ, 

Tarnobrzeg

 16,3340

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,8900

suma  17,2240

OGÓŁEM  17,2240

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12EURO-CENTER S.C. 

Łukasz Kisała, Mateusz 

Kisała, Kraczkowa

 83,9650

suma  83,9650

OGÓŁEM  83,9650

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3GUMOTIV Paweł Róg, 

Wadowice Górne

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Opakowania z drewna150103R1CEGIELNIA-CHWAŁOW

ICE Zygmunt Kozłowski, 

Henryk Kozłowski, 

Marek Ziobrowski, 

Chwałowice

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SANDREW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rudnik n/Sanem

 301,3900

suma  301,3900

OGÓŁEM  301,3900

Odpadowa masa roślinna020103R3KOMUNALNA 

BIOLOGICZNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW SP. Z O. O. 

W NOWEJ SARZYNIE, 

SARZYNA

 0,7000

Zawartość piaskowników190802  40,7200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  6 281,5500  976,7800

suma  6 322,9700  976,7800

OGÓŁEM  6 322,9700  976,7800
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Marcin Litwin PPHU 

Kelo Plast, Przemyśl

 38,8000

suma  38,8000

OGÓŁEM  38,8000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MAB-POL Bogdan 

Mastalerczyk, Usługi 

Transportowe, Stalowa 

Wola

 124,2780

suma  124,2780

OGÓŁEM  124,2780

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R4EKO HYBRES Sp. z 

o.o., Rzeszów

 33,1500

suma  33,1500

OGÓŁEM  33,1500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3FHUP 

WIBO-RECYKLING Sp.z 

o.o., Malinie

 763,8260

suma  763,8260

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381R12  1,2700

Inne niewymienione odpady020799  142,9570

Inne niewymienione odpady030199  4,6000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  5,7100

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  16,8600

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  36,0900

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  22,2200

Odpady tworzyw sztucznych070213  153,3460

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  9,0800

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  1,5200

Inne niewymienione odpady070299  5 840,8450

Odpady proszków powlekających080201  0,4000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,0400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  10,5200

Inne niewymienione odpady120199  0,0600

Opakowania z papieru i tektury150101  4,9600

Opakowania z drewna150103  1,4100

Opakowania wielomateriałowe150105  19,0000
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Zmieszane odpady opakowaniowe150106  116,3010

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  39,6040

Zużyte opony160103  2,0700

Tworzywa sztuczne160119  49,9400

Inne niewymienione elementy160122  1,3600

Inne niewymienione odpady160199  4,5900

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  10,3290

Drewno170201  4,5300

Tworzywa sztuczne170203  16,4850

Odpadowa papa170380  4,6600

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  8,6450

Skratki190801  2,9600

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  1,8800

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  18,9280

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 170,2250

Tekstylia200111  6,3600

Odpady wielkogabarytowe200307  35,6600

suma  7 765,4150

OGÓŁEM  8 529,2410

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Nadwozia Paździor 

Paździor Wiesław, 

Rzeszów

 53,8520

suma  53,8520

OGÓŁEM  53,8520

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Przeworska Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o., 

Przeworsk

 4 050,1000  692,6000

suma  4 050,1000  692,6000

OGÓŁEM  4 050,1000  692,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma 

Handlowo-Usługowa Jan 

Dudziński, 

 181,0000

suma  181,0000

OGÓŁEM  181,0000
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Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R12"SERVITECH"  Sp. z  

o.o. (dawniej " 

EKO-MED"  

GRYGLEWICZ I BUDYN 

Sp.J.), Dębica

 0,5880

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  11,7650

Odpady tworzyw sztucznych070213  9,1000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  1,5900

Inne niewymienione odpady070599  4,5070

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,1100

Inne niewymienione odpady080199  0,0480

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,2900

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  0,0040

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 

11

080412  0,0050

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  0,0450

Inne niewymienione odpady080499  0,4700

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,0120

Opakowania z papieru i tektury150101  56,1900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  50,9900

Opakowania z drewna150103  12,0200

Opakowania wielomateriałowe150105  4,1000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  11,3600

Opakowania z tekstyliów150109  4,0000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  7,1600

Zużyte opony160103  5,0000

Tworzywa sztuczne160119  0,0050

Inne niewymienione elementy160122  0,1700

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,0700

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,4000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  45,3000
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Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 

09

190210  33,8600

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  2,2000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  0,7500

suma  262,1090

OGÓŁEM  262,1090

Inne niewymienione odpady090199R4ALUMETAL POLAND 

SP. Z O.O., NOWA SÓL

 4,8030

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101  111,7560

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  17 725,2400

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  1 015,7670

Inne niewymienione odpady120199  142,0580

Opakowania z metali150104  230,3880

Metale nieżelazne160118  781,5850

Miedź, brąz, mosiądz170401  450,3280

Aluminium170402  13 152,0420

Mieszaniny metali170407  27,4770

Odpady metali nieżelaznych191002  181,5310

Metale nieżelazne191203  2 008,3180

Metale200140  463,7150

suma  36 295,0080

OGÓŁEM  36 295,0080

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80

010481R5CEGIELNIA PRZECŁAW 

Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy B.Wójcik, 

Tuszyma

 2 393,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  9 636,0000

suma  12 029,0000

OGÓŁEM  12 029,0000

Opakowania z drewna150103R1Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa DREWKOL 

Aleksander Fryzeł, 

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa 

"KRYSTOPOL", 

Jasionka

 391,5630

suma  391,5630

OGÓŁEM  391,5630

Popioły lotne z węgla100102R5Przedsiębiorstwo 

Produkcji Mas 

Betonowych  Bosta 

Beton Sp. z o.o., 

Warszawa

 50,5000

suma  50,5000

OGÓŁEM  50,5000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12CRONIMET PL sp. z 

o.o., Kłopot

 841,4040

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  392,1120

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  99,5380

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  50,2400

Opakowania z metali150104  0,2720

Metale żelazne160117  0,2850

Metale nieżelazne160118  0,7110

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,5460

Ołów170403  9,6650

Żelazo i stal170405  2 774,8150

Mieszaniny metali170407  125,6010

Odpady żelaza i stali191001  51,1230

Metale200140  7,5650

suma  4 360,8770

OGÓŁEM  4 360,8770

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM Handel 

Samochodami i 

Częściami Zamiennymi 

Marek Lizończyk, 

 134,8900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  5,8550

suma  140,7450

OGÓŁEM  140,7450
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5CEGIELNIA POLOWA 

S.C. Wojciech i ADAM 

WOJCIECHOWSCY, 

 1 354,4000

suma  1 354,4000

OGÓŁEM  1 354,4000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU LESTA Sp.j. 

Bogdan Leszko & 

Bogusław Stawowy, 

Jeziórko-Stale

 311,9450

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  103,1500

suma  415,0950

OGÓŁEM  415,0950

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1NOWY STYL  Sp. z 

o.o., KROSNO

 22 858,1600

suma  22 858,1600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3  389,4210

suma  389,4210

OGÓŁEM  23 247,5810

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"J.K. MEBLE" Jacek 

Kuraś, Klęczany

 8,3800

suma  8,3800

OGÓŁEM  8,3800

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3ONDULINE Polska Sp. z 

o.o., 

 149,3700

Opakowania z papieru i tektury150101  15 432,7340

Papier i tektura191201  306,1000

suma  15 888,2040

OGÓŁEM  15 888,2040

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12EKO-WTÓR Spółka 

Cywilna, Przemyśl

 48,6100

suma  48,6100

OGÓŁEM  48,6100

Zbiorniki na gaz skroplony160116R4"AUTO EXPRESS" 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA PIOTR 

MIKUSZEWSKI, Glinik 

Średni

 1,3430

suma  1,3430

OGÓŁEM  1,3430
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12F.H.U. "MERCEDES" 

Iwona Praszkiewicz, 

Orły

 15,0350

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  2,3850

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,0900

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,6190

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  0,2770

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  34,4420

suma  52,8480

OGÓŁEM  52,8480

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4METAL-ODLEW SP. Z 

O.O., Stalowa Wola

 37,1800

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  12,6800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  40,1490

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6050

Żelazo i stal170405  411,1750

suma  501,7890

OGÓŁEM  501,7890

Odpady tworzyw sztucznych070213R3GREEN KOLTEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Cmolas

 14,6620

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 765,2450

suma  3 779,9070

OGÓŁEM  3 779,9070

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3"Geyer & Hosaja" Sp. z 

o.o., 

 1 621,3000

Zużyte opony160103  107,4000

Tworzywa sztuczne i guma191204  50,1000

suma  1 778,8000

OGÓŁEM  1 778,8000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

DREWEKO Sp. z o .o, 

Iwierzyce

 1 006,0000

suma  1 006,0000

OGÓŁEM  1 006,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3Wienerberger Ceramika 

Budowlana Sp. z o.o., 

Warszawa

 11 434,9000

Szlamy z odbarwiania makulatury030305  104,4600  52,2300

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  52,2200

suma  11 591,5800  52,2300

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R5  550,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  34 210,6500

suma  34 760,6500

OGÓŁEM  46 352,2300  52,2300

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5Zakład Ceramiki 

Budowlanej Cegielnia 

Glinik Dolny s.c. S. 

Mikuszewski, Glinik 

Dolny

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FHU "AUTO CENTRUM" 

Łukasz Podkulski, 

Przysieki

 278,0990

suma  278,0990

OGÓŁEM  278,0990

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Stanisław Głowacki 

"AUTO - KRAM", Zręcin

 1 175,1600

suma  1 175,1600

OGÓŁEM  1 175,1600

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117R5IZOHAN Sp. z o. o., 

Gdynia

 78,2000

suma  78,2000

OGÓŁEM  78,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRIME-AUTO MAREK 

LESICZKA, Przewrotne

 381,3000

suma  381,3000

OGÓŁEM  381,3000
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Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3KOLTEX RECYKLING 

S.C. MARCIN MITURA, 

URSZULA MITURA, 

Kolbuszowa

 15,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213  366,1450

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 985,0130

suma  2 366,1580

OGÓŁEM  2 366,1580

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12IMPRESJA Michał 

Jaśkowiec, Przeworsk

 2 564,5280

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  69,9020

suma  2 634,4300

OGÓŁEM  2 634,4300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Gospodarka Komunalna 

w Błażowej Sp. z o.o., 

Błażowa

 12,8600

suma  12,8600

Opakowania z papieru i tektury150101R12  10,4100

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  60,2900

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  452,4700

Opakowania ze szkła150107  4,4500

Papier i tektura191201  12,3900

Papier i tektura200101  77,0600

Szkło200102  1 370,2200

Metale200140  48,5100

suma  2 035,8000

OGÓŁEM  2 048,6600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"DREWSYSTEM" PPU 

SKORUPSKI-WÓJCIK 

S.J., 

 16,0000

Inne niewymienione odpady030199  420,0000

suma  436,0000

OGÓŁEM  436,0000

Inne niewymienione odpady030399R12New Pattern Sp. z o.o. 

S.K.A, Wysoka 

Głogowska

 21,9200

suma  21,9200

OGÓŁEM  21,9200

1807



Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZPUH "ŚWIT" S.C. B. 

Niemczewski, 

Drochobyczka

 17,0000

suma  17,0000

OGÓŁEM  17,0000

Metale nieżelazne160118R4ZAKŁAD ODLEWNICZY 

"PIOBAR" s.c. W. 

Bartosiak & Ł. 

Piotrowicz, Nisko

 0,5700

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,9000

Aluminium170402  3,7800

Żelazo i stal170405  79,0500

suma  95,3000

OGÓŁEM  95,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe JANED s.c. 

Edyta Frącek, 

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Stacja Demontażu 

Pojazdów 

RECYKLINGCAR, Paweł 

Panocha, Wiśniowa

 440,2960

suma  440,2960

OGÓŁEM  440,2960

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o., 

Rzeszów

 0,7150

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,2200

Inne niewymienione odpady070699  0,9600

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,0300

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż 

wymienione w 10 11 09

101110  0,4620

Inne niewymienione odpady101199  0,0800

Inne niewymienione odpady110199  0,7250

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  0,6000

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  1,0000

Zużyte opony160103  1,5140
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Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,5430

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,1030

Drewno170201  1,1660

Tworzywa sztuczne170203  0,1100

Osady z klarowania wody190902  0,1000

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  1,3800

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  0,0100

suma  9,7180

OGÓŁEM  9,7180

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO CZĘŚCI - handel i 

usługi Piotr Górski, 

Kunów

 767,9790

suma  767,9790

OGÓŁEM  767,9790

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma 

Handlowo-Usługowa 

MĄDZIEL Stanisław 

Mądziel, Kiełków

 798,2940

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  199,3120

suma  997,6060

OGÓŁEM  997,6060

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ENERGETYKA 

WISŁOSAN Sp.z o.o., 

NOWA DĘBA

 3 443,0000

Opakowania z drewna150103  2,0000

suma  3 445,0000

OGÓŁEM  3 445,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1REJON-LAS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Zaklików

 1 100,0000

suma  1 100,0000

OGÓŁEM  1 100,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R5PBID INŻDRÓG  Sp. z 

o.o., 

 25,0000

Zawartość piaskowników190802  0,8000

suma  25,8000
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OGÓŁEM  25,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12Produkcja Handel Usługi 

EKOMAX Kotulak Jerzy, 

Jasło

 0,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  5,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  415,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 341,2000

Opakowania z metali150104  1,9000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,2000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  2 018,1000

Opakowania ze szkła150107  1 296,3000

Opakowania z tekstyliów150109  27,4000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,6000

Szkło170202  0,4000

Odpadowa papa170380  1,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  330,9000

Papier i tektura200101  5,3000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  0,5000

Odzież200110  0,1000

Tworzywa sztuczne200139  13,7800

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  574,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  252,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  389,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  3 526,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  1 186,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  19,5000

suma  11 407,2800

OGÓŁEM  11 407,2800

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FOLPRODUKT s.c., 

Rzeszów

 29,0090

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  229,1620

Tworzywa sztuczne200139  35,7770

suma  293,9480

OGÓŁEM  293,9480
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Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5CENTRUM 

DZIEDZICTWA SZKŁA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Krosno

 5,9000

suma  5,9000

OGÓŁEM  5,9000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12EKOLOGIA II Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa, 

 347,8450

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  52,6450

suma  400,4900

OGÓŁEM  400,4900

Odpady kory i korka030101R1KRONOSPAN  Mielec 

Sp. z o.o., Mielec

 1 641,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  16 560,0000

suma  18 201,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3  476 322,0000

suma  476 322,0000

OGÓŁEM  494 523,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12"PLAST-MET", Nosówka  2,2580

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,3570

Tworzywa sztuczne170203  1,6800

suma  5,2950

OGÓŁEM  5,2950

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Spółdzielnia ASPROD, 

STRZYZÓW

 470,0000

suma  470,0000

OGÓŁEM  470,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3FPUH "BIG" Wacław 

Zając, ODRZYKOŃ

 118,7500

suma  118,7500

OGÓŁEM  118,7500

Inne niewymienione odpady101099R4EZAL sp.j. L.Z. 

Pudłowscy, W. Dragan, 

Zaczernie

 3,0900

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  3,1400

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  4,1900
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Metale nieżelazne160118  1,2200

Aluminium170402  15,6700

suma  27,3100

OGÓŁEM  27,3100

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114R12AUTO-KASACJA, 

RCYKLING  Tadeusz, 

Urszula, Robert KLOC 

S. C., Rudna Mała

 841,8150

suma  841,8150

OGÓŁEM  841,8150

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1EURO-RAMA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Ulanów

 457,5000

suma  457,5000

OGÓŁEM  457,5000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502R3Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o., 

 36,0000  1,8000

Odpadowa serwatka020580  1 728,6000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  3 418,0000

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  40,0000  3,2000

suma  5 222,6000  5,0000

Zużyte opony160103R5  31,8200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 296,4400

Gruz ceglany170102  763,1400

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  243,0170

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  657,6630

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  26,9000

suma  3 018,9800

Opakowania z papieru i tektury150101R12  966,8600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 130,6400

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 694,9400

Opakowania ze szkła150107  1 299,3500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  25 602,4200

Odpady wielkogabarytowe200307  551,7400

suma  31 245,9500
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OGÓŁEM  39 487,5300  5,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3MARMA POLSKIE 

FOLIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WARSZAWA

 795,1750

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  133,4670

suma  928,6420

OGÓŁEM  928,6420

Odpadowa masa roślinna020103R3PGB Energetyka 7 Sp. z 

o. o., Warszawa

 917,5000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  10 237,7000

suma  11 155,2000

OGÓŁEM  11 155,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO - KOMIS - ZŁOM  

Skup I Sprzedaż Złomu 

Alfred Dybaś, Trzcinica

 793,7950

suma  793,7950

OGÓŁEM  793,7950

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603R2LIUGONG MACHINERY 

(POLAND) Sp. z o.o, 

Stalowa Wola

 4,0200

suma  4,0200

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121R12  0,1810

suma  0,1810

OGÓŁEM  4,2010

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PIAST  Pazdan 

Krzysztof, Ropczyce

 216,9230

suma  216,9230

OGÓŁEM  216,9230

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM Usługi 

Wulkanizacyjne, Pomoc 

Drogowa Piotr Pędrak 

Rzeczyca  Długa, 

Radomy¶l

 471,0780

suma  471,0780

OGÓŁEM  471,0780
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3PPHU 

DREW-COMPLEX 

Grzegorz Fajger, 

Zabratówka

 4,8000

suma  4,8000

OGÓŁEM  4,8000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"JARMET" Bogusława i 

Kazimierz Jareccy Sp.J, 

 223,2090

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  44,8100

suma  268,0190

OGÓŁEM  268,0190

Zawartość piaskowników190802R12Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Rzeszowie, Rzeszów

 95,4700

suma  95,4700

OGÓŁEM  95,4700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12GAS-POŻ JAN 

MARCINKOWSKI, 

Sanok

 43,4340

suma  43,4340

OGÓŁEM  43,4340

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381R12WTÓR - STEEL Sp. z 

o.o., Stalowa Wola

 13,1800

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,4900

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze020680  0,7710

Inne niewymienione odpady020699  0,5000

Inne niewymienione odpady020799  40,6800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  21,2910

Inne niewymienione odpady030199  3,9730

Inne niewymienione odpady030399  0,8480

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  2,9100

Inne niewymienione odpady040199  9,7000

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  15,5450
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Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  98,3170

Inne niewymienione odpady040299  1,3180

Odpady tworzyw sztucznych070213  729,3140

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  2,6310

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  118,6840

Inne niewymienione odpady070299  13,0600

Inne niewymienione odpady070499  0,2520

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  2,3380

Inne niewymienione odpady070599  16,0340

Zwroty kosmetyków i próbek070681  18,7110

Inne niewymienione odpady070699  2,9630

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  16,1690

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  1,5760

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,7400

Inne niewymienione odpady080199  13,7500

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  0,4500

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  15,0440

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  42,4980

Inne niewymienione odpady080499  2,8920

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  1 657,6600

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  11,0500

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  140,8720

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  7,1700

Inne niewymienione odpady120199  109,3240

Opakowania z papieru i tektury150101  335,2970

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 135,8060

Opakowania z drewna150103  551,3080

Opakowania z metali150104  3 133,5200

Opakowania wielomateriałowe150105  538,3170

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 167,9280

Opakowania z tekstyliów150109  18,6090
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Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  317,4210

Zużyte opony160103  18,0610

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  16,8520

Metale żelazne160117  12 928,8900

Tworzywa sztuczne160119  1 477,3170

Inne niewymienione elementy160122  62,2960

Inne niewymienione odpady160199  63,3090

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  54,0550

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  156,8280

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  19,7700

Inne niewymienione odpady160799  15,3600

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,0100

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  0,2150

Drewno170201  42,1920

Tworzywa sztuczne170203  215,3750

Odpadowa papa170380  41,8100

Żelazo i stal170405  22 746,2120

Mieszaniny metali170407  80,8970

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  292,5670

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  172,1530

Zużyty węgiel aktywny190904  0,0790

Papier i tektura191201  57,0400

Metale żelazne191202  339,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  163,9830

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  22,1420

Tekstylia191208  396,5320

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  2 222,1670

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  17 914,6540

Odzież200110  207,6470

Tekstylia200111  10,7700
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Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  7,8880

Metale200140  47,7090

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  99,3350

Odpady z targowisk200302  93,7200

Odpady wielkogabarytowe200307  5 452,1680

suma  75 770,1740

OGÓŁEM  75 770,1740

Zużyte opony160103R5Firma Bar-Gum II 

Mariusz Bar, Markowa

 1 088,9600

suma  1 088,9600

OGÓŁEM  1 088,9600

Popioły lotne z węgla100102R12"DUBIEL" Sp. z o. o., 

Ruda

 24,0000

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117  7 024,0000

suma  7 048,0000

OGÓŁEM  7 048,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4KOPEX FOUNDRY 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Stalowa Wola

 67,9000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  257,3000

Żelazo i stal170405  2 141,0000

Metale200140  15,1800

suma  2 481,3800

OGÓŁEM  2 481,3800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R5GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ, Jodłowa

 4 284,6000

suma  4 284,6000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  0,7000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,8000

Opakowania ze szkła150107  1,5000

suma  3,0000

OGÓŁEM  4 287,6000

Odpadowa masa roślinna020103R12"EURO-EKO" Sp. z o.o., 

Mielec

 0,0750

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104  9,7400
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Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  0,3270

Inne niewymienione odpady020299  0,0030

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  43,6230

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  0,0200

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  144,4500

Inne niewymienione odpady020399  16,9110

Inne niewymienione odpady020599  11,8840

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  10,6930

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze020680  0,5450

Inne niewymienione odpady020699  5,2700

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  0,5000

Inne niewymienione odpady020799  4,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  1 653,5540

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków030182  836,9700

Inne niewymienione odpady030199  1 473,3410

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  155,4450

Inne niewymienione odpady030399  12,1040

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  12,5640

Inne niewymienione odpady040199  3,2630

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  22,9440

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  0,7600

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  71,7820

Inne niewymienione odpady040299  7,0510

Inne niewymienione odpady060199  1,5000

Inne niewymienione odpady060299  5,1800

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  20,7340

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 

06 02

060603  0,4000

Inne niewymienione odpady061399  1,3800

Odpady tworzyw sztucznych070213  703,7580

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,7030
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Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  178,1090

Inne niewymienione odpady070299  2 160,1310

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  15,5410

Inne niewymienione odpady070599  36,5200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  0,4000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  22,3850

Inne niewymienione odpady070699  2,9500

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  13,1000

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  0,8690

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  2,1600

Inne niewymienione odpady080199  5,2040

Odpady proszków powlekających080201  60,3390

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  0,7770

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  12,7470

Inne niewymienione odpady080399  18,9870

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  471,6740

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  1,3490

Inne niewymienione odpady080499  300,8280

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra090108  8,1020

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  417,5690

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  19,6980

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  101,3760

Inne niewymienione odpady120199  83,8270

Opakowania z papieru i tektury150101  154,0970

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 252,5050

Opakowania z drewna150103  54,6590

Opakowania z metali150104  2,4580

Opakowania wielomateriałowe150105  478,4310

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  893,8220

Opakowania z tekstyliów150109  0,6730

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  406,0710
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Zużyte opony160103  0,9990

Tworzywa sztuczne160119  178,9360

Inne niewymienione elementy160122  24,1310

Inne niewymienione odpady160199  42,0540

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,9650

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  18,0540

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  230,2290

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  135,5080

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  1,9250

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,4330

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,3230

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  2,7800

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  9,4470

Inne niewymienione odpady170182  0,4000

Drewno170201  19,3320

Tworzywa sztuczne170203  178,5100

Odpadowa papa170380  59,6830

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  19,3180

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  84,1680

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  320,5800

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  16,7340

Skratki190801  358,8930

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  306,8800  122,7520

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  0,0500

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  160,9470  64,3790

Inne niewymienione odpady190899  0,1000  0,0400

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  0,9020

Inne niewymienione odpady190999  1,5300  0,6100

Papier i tektura191201  24,8190

Tworzywa sztuczne i guma191204  678,2030
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Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  112,1800

Tekstylia191208  5,5100

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2,0000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  14 474,0280

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  49 640,3200

Papier i tektura200101  15,5330

Odzież200110  6,8500

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29200130  0,0020

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  2,8800

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  239,8000

Tworzywa sztuczne200139  0,4130

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  15 400,3300

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1,3400

Odpady wielkogabarytowe200307  1 297,0500

suma  96 484,3010  187,7810

OGÓŁEM  96 484,3010  187,7810

Odpadowa masa roślinna020103R3Zakład Ogrodniczy 

Przyborów sp. zo.o., 

 50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  50,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"AUTO KOMPLEKS" 

Kasacja Pojazdów 

Skup-Sprzedaż Części 

oraz Samochodów 

Paterak Krzysztof, 

Chorzelów

 28,5200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  9,2200

suma  37,7400

OGÓŁEM  37,7400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12¦lusarstwo 

Produkcja-Handel-Usługi 

Władysław Radzik, 

Straszęcin

 666,2280

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  128,9360

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,4500

1821



suma  795,6140

OGÓŁEM  795,6140

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.P.H.U. "BEPEMA" 

Edward Sadowy, 

CIESZANÓW

 12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  12,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Komunalny Sp. z 

o. o., Sokołów 

Małopolski

 15,9000

Gruz ceglany170102  0,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5,3000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  72,8000

suma  94,5000

OGÓŁEM  94,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5HSW-LORRESTA Sp. z 

o.o., Stalowa Wola

 4,3110

Popioły lotne z węgla100102  14,1000

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201  19 148,7250

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 07

100208  483,8000

Inne żużle100809  4 887,0300

Żużle odlewnicze100903  916,8500

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  96,9400

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  3 325,7140

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  159,2500

Zgary i żużle odlewnicze101003  95,0500

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  1 977,0540

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  75,7580

Inne niewymienione odpady101099  2,5600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  858,2400

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  0,3400

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  3 339,7080
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Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  106,4290

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  777,1700

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106  19,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  275,6300

Gruz ceglany170102  10,4080

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  0,2200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  525,6100

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  164,1910

suma  37 264,4880

OGÓŁEM  37 264,4880

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3POL-SERVICE Majcher 

Jacek, Rzeszów

 647,8700

suma  647,8700

Odpady tworzyw sztucznych070213R12  42,3173

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  218,3990

suma  260,7163

OGÓŁEM  908,5863

Zużyte opony160103R5Zakład Usług 

Technicznych Sp. z 

o.o., 

 7,6500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  51,2700

Szkło170202  8,0300

suma  66,9500

OGÓŁEM  66,9500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12 BOGDAN WILUSZ 

FTUH "BODEK", 

Wojaszówka

 166,7670

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,1910

suma  166,9580

OGÓŁEM  166,9580
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3ZAKŁADY USŁUGOWE 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KRAKÓW

 100,2200

suma  100,2200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  113,9500

Gruz ceglany170102  521,3900

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  17,9900

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  12,4400

suma  665,7700

Opakowania z papieru i tektury150101R12  375,9100

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  707,7600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  21 518,8800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  260,6400

suma  22 863,1900

OGÓŁEM  23 629,1800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych 

Sp. z o. o., 

 399,7000

Odpady wielkogabarytowe200307  138,1000

suma  537,8000

OGÓŁEM  537,8000

Osady z dekarbonizacji wody190903R5PGE GÓRNICTWO I 

ENERGETYKA 

KONWENCJONALNA 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

BEŁCHATÓW

 150,0000

suma  150,0000

OGÓŁEM  150,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI I HANDLU 

" RESTOL "  Sp. z o.o., 

Bratkowice

 338,0000

suma  338,0000

OGÓŁEM  338,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401R4"FEDERAL-MOGUL 

Gorzyce" S.A., Gorzyce

 46,9800
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suma  46,9800

OGÓŁEM  46,9800

b) Odzysk poza instalacjami i urządzeniami

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PKP Polskie Linie 

Kkolejowe S.A. Zakład 

Lini Kolejowych w 

rzeszowie, Rzeszów

 56,0000

suma  56,0000

Drewno170201R12  0,6000

Żelazo i stal170405  6,9230

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  110,0000

suma  117,5230

OGÓŁEM  173,5230

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego H. i A. Paśko 

Sp. j., 

 24,2000

suma  24,2000

OGÓŁEM  24,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD ODLEWNICZY 

KAW - MET Marek 

Kawiński, Orły

 3,0100

Żużle odlewnicze100903  76,3400

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  1,6300

suma  80,9800

OGÓŁEM  80,9800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R1Dom i Ogród  - Sprzedaż 

i Wynajem Kamil Łosak, 

Nienadówka

 3,3950

suma  3,3950

OGÓŁEM  3,3950

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10Waldemar Kuźniar 

Zakład Usługowy 

"TRANS-KOP", 

Zadąbrowie

 0,1000

suma  0,1000
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OGÓŁEM  0,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Rymanowie, Rymanów

 726,3000  171,0400

suma  726,3000  171,0400

OGÓŁEM  726,3000  171,0400

Metale żelazne160117R12Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

BUD-TRANS, 

 14,5500

Metale żelazne191202  0,6470

suma  15,1970

OGÓŁEM  15,1970

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Lubenia, Lubenia  600,0000  66,0000

suma  600,0000  66,0000

OGÓŁEM  600,0000  66,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji, Blizne

 90,5000  26,3000

suma  90,5000  26,3000

OGÓŁEM  90,5000  26,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Komunalnej, Zarszyn

 751,1000  130,0900

suma  751,1000  130,0900

OGÓŁEM  751,1000  130,0900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA ROŹWIENICA, 

ROŹWIENICA

 57,0000  10,0000

suma  57,0000  10,0000

OGÓŁEM  57,0000  10,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Cegielnia "DUL" Helena 

Dul,Anna 

Dul-Grzegorzak,J.Grzeg

orzak,K.Grzegorzak, 

Zalesie Gorzyckie

 64,6000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  192,0000

suma  256,6000

OGÓŁEM  256,6000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5TAURON 

WYTWARZANIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

JAWORZNO

 10 152,2840

suma  10 152,2840

OGÓŁEM  10 152,2840
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Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R14ZAKŁAD 

KAMIENIARSKI 

"LUKS-GRANT" Usługi 

Kamieniarskie Ryszard 

Karwat, Ustrobna

 29,5000

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413  29,1000

suma  58,6000

OGÓŁEM  58,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gospodarka Komunalna 

i Mieszkaniowa w Dukli 

Sp. z o. o., Dukla

 268,4000  40,3000

suma  268,4000  40,3000

OGÓŁEM  268,4000  40,3000

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906R5FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ARKAN" ZĄBCZYK 

WOJCIECH, Budy 

Głogowskie

 278,2200

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  6 644,3400

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  1 417,3700

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 10 05

101006  95,7100

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  310 781,0000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  36,0000

suma  319 252,6400

OGÓŁEM  319 252,6400

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181R10"UZDROWISKO 

HORYNIEC" Sp. z o.o., 

 129,0000

suma  129,0000

OGÓŁEM  129,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

sp. zo.o. w Nowym 

Żmigrodzie, Nowy 

Żmigród

 124,7000  19,0000

suma  124,7000  19,0000

OGÓŁEM  124,7000  19,0000
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Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R12Firma H.U.P. ATOS 

Stanisław Cieslak, 

Dębica

 214,6700

Opakowania wielomateriałowe150105  289,4400

suma  504,1100

OGÓŁEM  504,1100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R10IGLOOBUD Sp. z o.o.,  109,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  231,0000

suma  340,0000

OGÓŁEM  340,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

DANKROS Sp. z o.o., 

Ustjanowa Górna

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminny Zarząd 

Gospodarką Komunalną 

w Chłopicach, Chłopice

 24,1000  9,0000

suma  24,1000  9,0000

OGÓŁEM  24,1000  9,0000

Opakowania z drewna150103R11GRAN-TECH Sp. z o. o. 

Sp. K., Wylewa

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Jarosławiu 

Sp. z o.o., Jarosław

 2 002,0000  520,3500

suma  2 002,0000  520,3500

OGÓŁEM  2 002,0000  520,3500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Sokołów 

Malopolski, Sokołów 

Małopolski

 105,0000  23,1000

suma  105,0000  23,1000

OGÓŁEM  105,0000  23,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

SPÓŁKA CYWILNA JAN 

DRYKA , JACEK WILK, 

CHMIELÓW

 11,7000
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Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  36,0000

suma  47,7000

OGÓŁEM  47,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminny Zakład Usług 

Wodnych w Fredropolu, 

Fredropol

 574,2000  62,3000

suma  574,2000  62,3000

OGÓŁEM  574,2000  62,3000

Opakowania z drewna150103R12Produkcja Handel-Usługi 

"DREW-MET" Zdzisław 

Pyziński, Tuszyma

 9,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Pysznica

 31,0400

suma  31,0400

OGÓŁEM  31,0400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Wodno - ściekowej w 

Trzebownisku-(Nowa 

Wieś), Trzebownisko

 4 400,0000  880,0000

suma  4 400,0000  880,0000

OGÓŁEM  4 400,0000  880,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12RAKOCZY STAL Sp. z 

o. o., Stalowa Wola

 1,6798

suma  1,6798

OGÓŁEM  1,6798

Żelazo i stal170405R12FIRMA CODOGNI Sp.j.,  14 933,2000

suma  14 933,2000

OGÓŁEM  14 933,2000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10Zakład Stolarski - 

Bronisław Kochanowicz, 

Krasiczyn

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R10Z.U.H. "ROLPIAS" 

T.Sus, Z. Lis, Manasterz

 45,0000

suma  45,0000

OGÓŁEM  45,0000
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Odpady wielkogabarytowe200307R12Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Krzeszów

 59,9700

suma  59,9700

OGÓŁEM  59,9700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Samochodowe Piotr 

Lenar, Niziny

 0,0350

suma  0,0350

OGÓŁEM  0,0350

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Paged Meble S.A., 

Jasienica

 10,8600

suma  10,8600

OGÓŁEM  10,8600

Odpady wielkogabarytowe200307R12Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowe ZAGRODA 

Sp. z o.o., Strzyżów

 456,5700

suma  456,5700

OGÓŁEM  456,5700

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199R12EKOLINE Usługi 

Komunalne Spółka z 

o.o., Niziny

 39,8180

Odpady wielkogabarytowe200307  135,3050

suma  175,1230

OGÓŁEM  175,1230

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5HYDROGEOTECHNIKA 

Sp. z o.o., KIELCE

 8 056,7600

suma  8 056,7600

OGÓŁEM  8 056,7600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINNY ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW,KANAL

IZACJI I 

OCZYSZCZANIA W 

MAJDANIE 

KRÓLEWSKIM, 

 83,0000  18,2690

suma  83,0000  18,2690

OGÓŁEM  83,0000  18,2690

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o., 

 6 957,7000  1 272,7600
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suma  6 957,7000  1 272,7600

OGÓŁEM  6 957,7000  1 272,7600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Leskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o., 

Lesko

 1 425,0000  240,0000

suma  1 425,0000  240,0000

OGÓŁEM  1 425,0000  240,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R11Zakład Usługowy 

"TRANSPRZĘT" Jolanta 

Cielecka, Stara Bircza

 868,0000

suma  868,0000

OGÓŁEM  868,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminny Zakład 

komunalny w Osieku 

Jasielskim, Osiek 

Jasielski

 140,0000  22,7400

suma  140,0000  22,7400

OGÓŁEM  140,0000  22,7400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10MIEJSKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

LUBACZOWIE, 

Lubaczów

 812,4000  230,0000

suma  812,4000  230,0000

OGÓŁEM  812,4000  230,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5GMINA ZAKLIKÓW, 

Zaklików

 3,6000

suma  3,6000

OGÓŁEM  3,6000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904R11Przedsiębiorstwo 

Wielobranzowe 

Grzegorz Portas, 

Makowisko

 2 754,1600

suma  2 754,1600

OGÓŁEM  2 754,1600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Tabor Dębica Sp. z o. 

o., Dębica

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Kolbuszowa

 2 311,3600  1 327,0700

suma  2 311,3600  1 327,0700

OGÓŁEM  2 311,3600  1 327,0700

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Urz±d Gminy Krzywcza, 

Krzywcza

 20,5000  2,9800

suma  20,5000  2,9800

OGÓŁEM  20,5000  2,9800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R12ANTEX II SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, LUBYCZA 

KRÓLEWSKA

 91 450,0000

suma  91 450,0000

OGÓŁEM  91 450,0000

Opakowania z drewna150103R1CEGIELNIA 

LASKOWSKI Jarosław 

Laskowski. Elżbieta 

Legwand, Wrzawy

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  36,0000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  6,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  3,5000

suma  45,5000

OGÓŁEM  45,6000

Odpady wielkogabarytowe200307R12PGKiM w Strzyżowie 

Sp. z o.o., STRZYŻÓW

 150,6000

suma  150,6000

OGÓŁEM  150,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GRUPA SILIKATY Sp. z 

o. o., Kruki

 60,0000

Wybrakowane wyroby101382  86,0000

suma  146,0000

OGÓŁEM  146,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Wodociągi Dębickie Sp. 

z o.o., Dębica

 688,1000  182,7500

1832



Osady z klarowania wody190902  82,0000  14,7600

suma  770,1000  197,5100

OGÓŁEM  770,1000  197,5100

Odchody zwierzęce020106R10Zespół Szkół 

RolniczeCentrum 

Kształcenia 

Ustawicznego im.prof. 

W.Szafera, Rzemień

 37,1000

suma  37,1000

OGÓŁEM  37,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Tarnowcu Sp. z o.o., 

Tarnowiec

 100,0000  9,1800

suma  100,0000  9,1800

OGÓŁEM  100,0000  9,1800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Cegielnia Polowa Artur 

Śpiewak, Ewa Śpiewak 

s.c., Brandwica

 38,7000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  59,0000

suma  97,7000

OGÓŁEM  97,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ i 

MIESZKANIOWEJ, 

 440,0000  76,7800

suma  440,0000  76,7800

OGÓŁEM  440,0000  76,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

CMOL -FRUT Stefan 

Wrzask, Cmolas

 2,3580

suma  2,3580

OGÓŁEM  2,3580

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10GMINA KRZYWCZA,  20,5000  2,9800

suma  20,5000  2,9800

OGÓŁEM  20,5000  2,9800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CEGIELNIA Kazimierz 

Grot, Jarosław Bierut, 

Anna Bierut, Chwałowice

 21,6000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  29,0000
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suma  50,6000

OGÓŁEM  50,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o., 

Przemyśl

 2 387,0000  441,2000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  88,7000

Osady z klarowania wody190902  377,0000  202,0000

suma  2 852,7000  643,2000

OGÓŁEM  2 852,7000  643,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w Jaśle, 

Jasło

 976,4000  125,1000

suma  976,4000  125,1000

OGÓŁEM  976,4000  125,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka 

z o.o., Nowa Dęba

 64,5000

suma  64,5000

OGÓŁEM  64,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5PPHU Elżbieta i Jerzy 

PATER Sp. z o. o, 

Brzeźnica

 44 495,0000

suma  44 495,0000

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R10  15 535,0000

suma  15 535,0000

OGÓŁEM  60 030,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Mebel Serwis Bios 

Tadeusz Jaracz, 

Cieszanów

 0,4320

suma  0,4320

OGÓŁEM  0,4320

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Wiśniowa 

Gminna Oczyszczalnia 

Ścieków, Wiśniowa

 112,0000  30,0000

suma  112,0000  30,0000

OGÓŁEM  112,0000  30,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CEGIELNIA-CHWAŁOW

ICE Zygmunt Kozłowski, 

Henryk Kozłowski, 

Marek Ziobrowski, 

Chwałowice

 1,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  10,0000

suma  11,0000

OGÓŁEM  11,0000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10KOMUNALNA 

BIOLOGICZNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW SP. Z O. O. 

W NOWEJ SARZYNIE, 

SARZYNA

 1 897,0000

suma  1 897,0000

OGÓŁEM  1 897,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Wodociągów i 

Usług Komunalnych w 

Padwi Narodowej, 

Padew Narodowa

 320,0000  47,3100

suma  320,0000  47,3100

OGÓŁEM  320,0000  47,3100

Żużle odlewnicze100903R5"RIVERSIDE" - PAKLA 

Spółka Jawna, Babica

 623,9600

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906  1 484,3100

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  10 709,0500

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  1 638,8600

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 10 05

101006  148,9800

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008  4 436,3600

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  185,8800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  152,6800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,2000

suma  19 381,2800

OGÓŁEM  19 381,2800
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Świlczy, 

Świlcza

 2 629,0000  893,9000

suma  2 629,0000  893,9000

OGÓŁEM  2 629,0000  893,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CEGIELNIA POLOWA 

S.C. Wojciech i ADAM 

WOJCIECHOWSCY, 

 56,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  76,0000

suma  132,0000

OGÓŁEM  132,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10"J.K. MEBLE" Jacek 

Kuraś, Klęczany

 0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R5F.U.H „ROLTIR” Dariusz 

Małachowski, Przemyśl

 723,4200

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  1,5000

suma  724,9200

OGÓŁEM  724,9200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5Wienerberger Ceramika 

Budowlana Sp. z o.o., 

Warszawa

 460,9000

suma  460,9000

OGÓŁEM  460,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Ceramiki 

Budowlanej Cegielnia 

Glinik Dolny s.c. S. 

Mikuszewski, Glinik 

Dolny

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008R5Marian Stefanik 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe 

"STEF-MARK", Szebnie

 785,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  219,3000

suma  1 004,5000

OGÓŁEM  1 004,5000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3JGŁ STREFA Jolanta 

Łosak, sokołów 

Małopolski

 12,5450

suma  12,5450

OGÓŁEM  12,5450

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Black Red White S.A., 

Biłgoraj

 0,7200

suma  0,7200

OGÓŁEM  0,7200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminny Zakład 

Użyteczności 

Publicznej, Baranów 

Sandomierski

 425,0000  58,8600

suma  425,0000  58,8600

OGÓŁEM  425,0000  58,8600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Cegielnia Władysław 

Bera, Pniów

 20,2000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  24,0000

suma  44,2000

OGÓŁEM  44,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ, 

 164,1000  19,3500

suma  164,1000  19,3500

OGÓŁEM  164,1000  19,3500

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5ENERGETYKA 

WISŁOSAN Sp.z o.o., 

NOWA DĘBA

 12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  12,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PBID INŻDRÓG  Sp. z 

o.o., 

 0,5200

suma  0,5200

OGÓŁEM  0,5200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209R5Ośrodek 

Rekreacyjno-Wypoczyn

kowy "Jałowce" s.c., 

Kozłów

 7 965,9800

suma  7 965,9800

OGÓŁEM  7 965,9800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11KRONOSPAN  Mielec 

Sp. z o.o., Mielec

 2 651,3000

suma  2 651,3000
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OGÓŁEM  2 651,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Cegielnia "MAJ" Iwona 

Pasztaleniec, 

Chwałowice

 22,6000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  49,0000

suma  71,6000

OGÓŁEM  71,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o., 

 5 375,0000  1 046,0600

suma  5 375,0000  1 046,0600

OGÓŁEM  5 375,0000  1 046,0600

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i 

roślinnych

190605R10PGB Energetyka 7 Sp. z 

o. o., Warszawa

 8 305,0000  332,0000

suma  8 305,0000  332,0000

OGÓŁEM  8 305,0000  332,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Dubiecko, 

Dubiecko

 16,5000  4,0000

suma  16,5000  4,0000

OGÓŁEM  16,5000  4,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Kopalnie i Zakłady 

Przetwórcze Siarki 

"SIARKOPOL" w 

likwidacji, Tarnobrzeg

 677,6000

suma  677,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  2 551,0000  444,1200

suma  2 551,0000  444,1200

OGÓŁEM  3 228,6000  444,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Blacharsko - 

Lakierniczy Mirocha 

Marek, Wacławice

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Rzeszowie, Rzeszów

 32,2500

Gruz ceglany170102  4,7200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  101,4600
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Osady z klarowania wody190902  664,7000  271,2000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  67,8000

suma  870,9300  271,2000

OGÓŁEM  870,9300  271,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Zakład Usług 

Komunalnych i 

Rekreacyjnych 

"GOSIR", Hyżne

 400,7400  76,1410

suma  400,7400  76,1410

OGÓŁEM  400,7400  76,1410

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5GMINA ZARSZYN, 

Zarszyn

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10TARNOBRZESKIE 

WODOCIĄGI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, TARNOBRZEG

 2 503,5000  427,1200

suma  2 503,5000  427,1200

OGÓŁEM  2 503,5000  427,1200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminny Zakład 

Komunalny w 

Wojaszówce, 

Wojaszówka

 43,3000  7,9600

suma  43,3000  7,9600

OGÓŁEM  43,3000  7,9600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502R3SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

MLEKOVITA, WYSOKIE 

MAZOWIECKIE

 2 325,7000  338,3890

suma  2 325,7000  338,3890

OGÓŁEM  2 325,7000  338,3890

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5PGE GÓRNICTWO I 

ENERGETYKA 

KONWENCJONALNA 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

BEŁCHATÓW

 145,0000

suma  145,0000

OGÓŁEM  145,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Sanockie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Sanok

 4 099,2500  716,8100
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suma  4 099,2500  716,8100

OGÓŁEM  4 099,2500  716,8100

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10PPHiU "KABANOSPOL" 

Sp. z o.o., 

 40,0000  11,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  0,1400

suma  40,1400  11,1200

OGÓŁEM  40,1400  11,1200

c) Odpady przekazanie w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Opakowania z drewna150103R1EUROMETAL SPÓŁKA 

AKCYJNA, 

 6,4900

suma  6,4900

OGÓŁEM  6,4900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PKP Polskie Linie 

Kkolejowe S.A. Zakład 

Lini Kolejowych w 

rzeszowie, Rzeszów

 317,9900

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  3 095,0000

suma  3 412,9900

Drewno170201R12  338,7940

suma  338,7940

OGÓŁEM  3 751,7840

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Stolarstwo Sprzedaż 

Tarcicy Tadeusz 

Gmyrek, Widaczów

 37,0000

suma  37,0000

OGÓŁEM  37,0000

Opakowania z drewna150103R1RAFINERIA W JAŚLE 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KATOWICE

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000
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Żelazo i stal170405R11KOPALNIA SIARKI 

"MACHÓW" SPÓŁKA 

AKCYJNA, 

TARNOBRZEG

 1,6830

suma  1,6830

OGÓŁEM  1,6830

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1STUDIO REPORTER 

Wojciech Naja, Wolica 

Piaskowa

 4,3800

suma  4,3800

OGÓŁEM  4,3800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R5PPHU SATRURN Sp. z 

o.o., Sanok

 0,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  7,0000

Gruz ceglany170102  1,3000

suma  8,7000

OGÓŁEM  8,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1BOULEAU BRZOZA 

ANNA, Przedbórz

 1,1000

suma  1,1000

OGÓŁEM  1,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1F.H.U.MAXLIFT Bożena 

Korziewicz, Rzeszów

 2,2070

Drewno170201  14,2950

suma  16,5020

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  610,8500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  225,8000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  17,5000

suma  854,1500

OGÓŁEM  870,6520

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Waldemar Kuźniar 

Zakład Usługowy 

"TRANS-KOP", 

Zadąbrowie

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Produkcja i Handel 

Wyrobów Tartacznych 

Pasiecznik Stanisław, 

Dubiecko

 100,5500

suma  100,5500

OGÓŁEM  100,5500

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10EKORODZINA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, GÓRKI MAŁE

 221,0000

suma  221,0000

OGÓŁEM  221,0000

Opakowania z drewna150103R1 Armatoora S.A, Nisko  1,3500

suma  1,3500

OGÓŁEM  1,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R14K&K BACKTECHNIK 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ, 

Harta

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1"STARE MIASTO - 

PARK" SP. Z O.O., 

WIERZAWICE

 199,2000

suma  199,2000

OGÓŁEM  199,2000

Opakowania z drewna150103R1FIN-PRO Sp. z o.o., 

Kolbuszowa

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1OPIFEX_SKA  SP. Z 

O.O., KRZESZÓW

 0,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,6000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R1SITA WSCHÓD 

Sp.z.o.o, Lublin

 42,1500

Drewno170201  56,7700

suma  98,9200

OGÓŁEM  98,9200
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R3Łańcucki Zakład 

Komunalny Spółka z 

o.o., Łańcut

 56,5050

Odzież200110  2,2090

suma  58,7140

OGÓŁEM  58,7140

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI 

KRUSZYWA I USŁUG 

GEOLOGICZNYCH 

"KRUSZGEO"S.A., 

RZESZÓW

 3,1000

Odpadowe piaski i iły010409  0,9500

Wybrakowane wyroby101382  0,9700

suma  5,0200

OGÓŁEM  5,0200

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5DARJAN Sp. z o. o. 

Materiały Budowlane, 

Betoniarnia, Hoczew

 0,1410

suma  0,1410

OGÓŁEM  0,1410

Opakowania z papieru i tektury150101R1Stacja Paliw RP S.C. 

Roman Kwiatkowski, 

Piotr Piwowar, 

Sędziszów Małopolski

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,0500

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,0900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne

030104R1Wyrób Szkła 

Gospodarczego 

Import-Eksport Karaś 

Antoni, Uliasz Jan s.c., 

Rogi

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R3Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

Krystyna Tomaszewska, 

Żurawica

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski 

Tadeusz Cerlich, Mielec

 4,6250
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Opakowania z papieru i tektury150101  0,1000

suma  4,7250

OGÓŁEM  4,7250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Kliniczny Szpital 

Wojewódzki Nr 1 

Im.Fryderyka Chopina w 

Rzeszowie, Rzeszów

 1 280,0000

suma  1 280,0000

OGÓŁEM  1 280,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ANIMEX FOODS S.A. 

S.K.A., Morliny

 1,8200

Opakowania z drewna150103  29,2700

suma  31,0900

Żelazo i stal170405R4  1,8400

suma  1,8400

OGÓŁEM  32,9300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11Zakład Wylęgu Drobiu 

Barbara Dziak, 

 1,5700

suma  1,5700

OGÓŁEM  1,5700

Opakowania z drewna150103R1SCHENKER Sp. z o.o., 

Warszawa

 1,7350

suma  1,7350

OGÓŁEM  1,7350

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma Usługowo - 

Handlowa AKAR Piela 

Grzegorz, Rzeszów

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,2000

Drewno170201  0,3000

suma  0,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R13  1,2000

Gruz ceglany170102  0,5000

Mieszaniny metali170407  0,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1,4000

suma  3,8000

OGÓŁEM  4,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Richd. ANDERS Polska 

Sp. z o.o., Kańczuga

 20,4000

suma  20,4000

OGÓŁEM  20,4000
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Opakowania z drewna150103R3Zakład Tworzyw 

Sztucznych "GAMRAT" 

S. A., 

 44,8280

suma  44,8280

Żelazo i stal170405R4  2,8910

suma  2,8910

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2 302,5300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 156,5000

suma  4 459,0300

OGÓŁEM  4 506,7490

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNY "EMITER" 

SPÓŁKA JAWNA 

STANISŁAW BIEDA, 

PIOTR LIS, Limanowa

 3,3000

Opakowania z drewna150103  4,2700

suma  7,5700

OGÓŁEM  7,5700

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R1Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Kołaczycach Sp. z o.o., 

 52,2000

suma  52,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5  607,0000

suma  607,0000

OGÓŁEM  659,2000

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5"UZDROWISKO 

HORYNIEC" Sp. z o.o., 

 30,0000

suma  30,0000

OGÓŁEM  30,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1BALTIC WOOD S.A.,  183,2000

suma  183,2000

OGÓŁEM  183,2000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o., 

Leżajsk

 243,2000

suma  243,2000

OGÓŁEM  243,2000
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Żelazo i stal170405R11Zakład Mechaniczny 

SIARKOPOL Sp. z o.o., 

Tarnobrzeg

 0,4700

suma  0,4700

OGÓŁEM  0,4700

Opakowania z drewna150103R11"OMEGA PILZNO" Truck 

Center Sp. z o. o., 

Pilzno

 0,9200

suma  0,9200

OGÓŁEM  0,9200

Opakowania z drewna150103R1EKO-STAL Flis 

Mirosław, Ja¶lany

 6,8000

suma  6,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401R11  0,2000

Aluminium170402  0,1000

Żelazo i stal170405  0,5000

suma  0,8000

OGÓŁEM  7,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WYRÓB I MONTAŻ 

MEBLI MARIUSZ 

PARTYKA, Nisko

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000

Opakowania z drewna150103R1AAGLOB S.A., Krosno  15,1600

suma  15,1600

OGÓŁEM  15,1600

Opakowania z drewna150103R1INGLOT Sp. z o.o.,  15,1000

suma  15,1000

OGÓŁEM  15,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"INNOWACJA" Sp. z 

o.o., Nowa Dęba

 0,8000

suma  0,8000

Żelazo i stal170405R4  8,1000

suma  8,1000

OGÓŁEM  8,9000

Osady z dekarbonizacji wody190903R10Firma H.U.P. ATOS 

Stanisław Cieslak, 

Dębica

 235,3600

suma  235,3600

OGÓŁEM  235,3600
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Opakowania z drewna150103R11"SUPERHOBBY 

MARKET 

BUDOWLANY"SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 10,1400

suma  10,1400

OGÓŁEM  10,1400

Opakowania z drewna150103R1EUROTECH Sp.z o.o.,  0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Firma Produkcyjno 

Handlowa 

"BIESZCZADY" 

Żurowski Jan, Rudawka

 0,5900

suma  0,5900

OGÓŁEM  0,5900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Komańcza

 169,7000

suma  169,7000

OGÓŁEM  169,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPHU "BROSTA" Sp. z 

o.o., Rymanów

 0,0500

Opakowania z drewna150103  0,0200

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"TRAK - POL" - Paweł 

Kopeć, Huta 

Komorowska

 773,3900

suma  773,3900

OGÓŁEM  773,3900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Jednostka Wojskowa nr 

4784, Rzeszów

 0,2900

suma  0,2900

OGÓŁEM  0,2900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POLSKIE ZAKŁADY 

LOTNICZE SP. Z O.O., 

MIELEC

 1,3800

suma  1,3800

OGÓŁEM  1,3800

1847



Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Z-d Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego 

"ORZECH"Sp. z o.o., 

Kolbuszowa

 29,8000

suma  29,8000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  4,5000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  7,2000

suma  11,7000

OGÓŁEM  41,5000

Opakowania z drewna150103R1GRAN-TECH Sp. z o. o. 

Sp. K., Wylewa

 7,5000

suma  7,5000

OGÓŁEM  7,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Sokołów 

Malopolski, Sokołów 

Małopolski

 325,0000  87,3400

suma  325,0000  87,3400

OGÓŁEM  325,0000  87,3400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FIRMA P.U.H. STOLER 

Marcin Dydo, Ropczyce

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5Jedlickie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp z 

o.o, Jedlicze

 13,1100

suma  13,1100

OGÓŁEM  13,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego SZAREK, 

Widna Góra

 0,0080

suma  0,0080

OGÓŁEM  0,0080

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TAJAK JERZY 

CONSTIMBER, Miejsce 

Piastowe

 13,7000

suma  13,7000

OGÓŁEM  13,7000
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Opakowania z drewna150103R1Can-Pack FIP Sp. z o.o. 

(dawniej General-Line), 

 22,1420

suma  22,1420

OGÓŁEM  22,1420

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma Usługowa 

Meblo-Serwis Tomasz 

Niećko, Orły

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10APKON Sp. z o.o. (do 

14-02-2006 EXTUR  Sp. 

z o.o.), Przemyśl

 686,4000

suma  686,4000

OGÓŁEM  686,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Tyczyńska Fabryka 

Urządzeń 

Wentylacyjnych 

TYWENT Sp.  z o.o., 

Tyczyn

 15,0000

suma  15,0000

OGÓŁEM  15,0000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R3First Company Sp. z 

o.o., Mielec

 1,7000

suma  1,7000

OGÓŁEM  1,7000

Opakowania z drewna150103R1HTI BP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą POŁUDNIE SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

KRAKÓW

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Drewno zawierające substancje niebezpieczne191206R1Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Pysznica

 16,0000

suma  16,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3  6,9400

suma  6,9400

OGÓŁEM  22,9400

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZHUP CZEXBUD 

Zbigniew Czekierda, 

Żurawica

 0,0713
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suma  0,0713

Mieszaniny metali170407R5  0,0130

suma  0,0130

OGÓŁEM  0,0843

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Franciszek Nizioł - 

Zakład 

stolarsko-tapicerski, 

Lipnica

 0,1600

suma  0,1600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,2400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Wodno - ściekowej w 

Trzebownisku-(Nowa 

Wieś), Trzebownisko

 2 300,0000  460,0000

suma  2 300,0000  460,0000

OGÓŁEM  2 300,0000  460,0000

Opakowania z drewna150103R1THONI ALUTEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, 

 108,4800

suma  108,4800

OGÓŁEM  108,4800

Opakowania z drewna150103R1SARIA POLSKA Sp. z 

o.o.Oddział SARVAL w 

Przewrotnem, 

WARSZAWA

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11FHU WIKI-GAZ 

Grzegorz Buś, Mielec

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

KOŁACZ Czech 

Krzysztof, Kołaczyce

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PIEKARNIA 

"CHLE-BUŚ" STEFAN I 

STEFAN BUŚ SPÓŁKA 

CYWILNA, NOWA 

DĘBA

 0,5200

suma  0,5200

OGÓŁEM  0,5200

Opakowania z drewna150103R1FABRYKA 

STYROPIANU  ARBET 

S.J., Koszalin

 9,8800

suma  9,8800

OGÓŁEM  9,8800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski - 

Bronisław Kochanowicz, 

Krasiczyn

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z drewna150103R1CELPAP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WIELICZKA

 6,8200

suma  6,8200

OGÓŁEM  6,8200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5UTIRES 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z 

o.o., Leżachów

 111,6000

suma  111,6000

OGÓŁEM  111,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE" 

TRANSDŹWIG" 

KONIECZNY LESZEK, 

Tarnobrzeg

 3 420,7800

suma  3 420,7800

OGÓŁEM  3 420,7800

Opakowania z drewna150103R1"HANDLOPEX" S.A., 

WARSZAWA

 14,5000

suma  14,5000

OGÓŁEM  14,5000
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Opakowania z drewna150103R1FIRMA 

PRODUKCYNO-HANDL

OWO-USŁUGOWADruk

arnia MILLENIUM 

Mateusz Kasperek, 

Debica

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1ASSECO POLAND SA, 

Rzeszów

 4,5280

Opakowania z drewna150103  5,5120

suma  10,0400

OGÓŁEM  10,0400

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R1Bieszczadzki Oddział 

Straży Granicznej, 

Przemyśl

 2,5500

suma  2,5500

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3  0,3550

suma  0,3550

OGÓŁEM  2,9050

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjno-

Usługowe ZAGRODA 

Sp. z o.o., Strzyżów

 221,2000

suma  221,2000

OGÓŁEM  221,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zbigniew Pusz Zakład 

Mechaniki 

Samochodowej I 

Blacharstwa, Przemyśl

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Drewno170201R1EKOLINE Usługi 

Komunalne Spółka z 

o.o., Niziny

 30,5000

suma  30,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  25,5470

suma  25,5470

OGÓŁEM  56,0470
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Opakowania z papieru i tektury150101R1FLUKAR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KATOWICE

 0,2500

Opakowania z drewna150103  6,3400

suma  6,5900

OGÓŁEM  6,5900

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY "BET-WIT" 

BEATA JAŚKIEWICZ, 

Krasna

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Aluminium170402R11ZAKŁADY 

ELEKTRONIKI I 

MECHANIKI 

PRECYZYJNEJ "R&G" 

sp. z o.o., Mielec

 0,0030

Żelazo i stal170405  0,6790

suma  0,6820

OGÓŁEM  0,6820

Opakowania z drewna150103R1Zakłady Magnezytowe  

ROPCZYCE S.A., 

 98,3000

suma  98,3000

OGÓŁEM  98,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma "TRANS" S.C. 

Bogusław I Janusz 

Pasiecznik, Dubiecko

 109,7200

suma  109,7200

OGÓŁEM  109,7200

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3MAKARONY POLSKIE 

S. A., Rzeszów

 156,9860

suma  156,9860

OGÓŁEM  156,9860

Opakowania z drewna150103R1Huta Stali Jakościowych 

S.A., Stalowa Wola

 221,5000

suma  221,5000

OGÓŁEM  221,5000

Żelazo i stal170405R5ENESTA Sp. z o. o.,  0,5580

suma  0,5580

OGÓŁEM  0,5580
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FPHU "SOSNA" Józef 

Sosiński, Wola Mielecka

 8,0900

suma  8,0900

OGÓŁEM  8,0900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o., 

 1 130,4900

suma  1 130,4900

OGÓŁEM  1 130,4900

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Leskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o., 

Lesko

 74,5000

suma  74,5000

OGÓŁEM  74,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o., Przemyśl

 2,3000

suma  2,3000

OGÓŁEM  2,3000

Opakowania z drewna150103R1Carrefour Polska Sp. z 

o. o., Warszawa

 1,7000

suma  1,7000

OGÓŁEM  1,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R1JASAM Sp. z o. o., 

Zimna Woda

 0,0500

Opakowania z drewna150103  0,0550

suma  0,1050

OGÓŁEM  0,1050

Opakowania z drewna150103R1"LEAR CORPORATION 

POLAND II SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą", TYCHY

 189,5000

suma  189,5000

OGÓŁEM  189,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma Jaj -Res Bożena 

Szalony, Bratkowice

 0,0960

suma  0,0960

OGÓŁEM  0,0960
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Dariusz Sitarz FHPU 

"DREKSAL", Kupno

 0,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0300

Opakowania z drewna150103  0,0600

suma  0,1400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14  0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,1800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5GOKOM EKO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rzeszów

 151,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  528,6000

suma  679,6000

OGÓŁEM  679,6000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10P. P. H. U. "WACMAC" 

Wacław Bar, Sietesz

 4,2000

suma  4,2000

OGÓŁEM  4,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401R11Przedsiębiorstwo 

Surowców Wtórnych 

"WTÓRSTAL" Sp. j. 

K.Sarna.St. Sarna, 

J.Jarosz, 

 0,0410

Aluminium170402  1,3410

Żelazo i stal170405  330,2500

Mieszaniny metali170407  30,7350

suma  362,3670

OGÓŁEM  362,3670

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5LAFARGE KRUSZYWA 

I BETON SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WARSZAWA

 36,0000

suma  36,0000

OGÓŁEM  36,0000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R3P.P.H.U. ASTRA.,  137,6010

suma  137,6010

OGÓŁEM  137,6010
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Opakowania z drewna150103R1BRAMMER SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kolbuszowa

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5 MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Spółka z o.o. 

w PRZEMYŚLU, 

Przemyśl

 2 145,1000

suma  2 145,1000

Żelazo i stal170405R11  0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  2 146,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ORLEN POŁUDNIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

TRZEBINIA

 967,9600

suma  967,9600

OGÓŁEM  967,9600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1KROŚNIEŃSKIE HUTY 

SZKŁA "KROSNO" S.A. 

w upadłości 

likwidacyjnej, 

 35,0000

suma  35,0000

OGÓŁEM  35,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R11Firma Produkcyjno - 

Usługowo - Handlowa 

CZAJEN Krzysztof 

Czaja, Borowa

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R1SANWIL POLSKA Sp. z 

o.o., Przemyśl

 0,1500

Opakowania z drewna150103  2,3500

suma  2,5000

OGÓŁEM  2,5000

Opakowania z drewna150103R1Huta Stalowa Wola 

-HSW S.A., 

 42,1000

Drewno170201  6,0000

suma  48,1000

Żelazo i stal170405R11  15,8000

suma  15,8000

OGÓŁEM  63,9000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Cegielnia Polowa 

Gorzyce Mieczysław 

Centarski i S-ka, 

Gorzyce

 17,4000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  28,0000

suma  45,4000

OGÓŁEM  45,4000

Opakowania z drewna150103R1EBA Sp. z o.o.,  5,1300

suma  5,1300

OGÓŁEM  5,1300

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY PORCELANY 

ELEKTROTECHNICZNE

J "ZAPEL" S.A., 

Boguchwała

 15,9000

suma  15,9000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  4,1600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  173,0000

suma  177,1600

OGÓŁEM  193,0600

Opakowania z drewna150103R1POLIMARKY Sp. zo.o.o, 

Rzeszów

 24,7000

suma  24,7000

OGÓŁEM  24,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 

HAND-BUD Sp. z o.o., 

 87,0000

Gruz ceglany170102  28,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  36,0000

Drewno170201  0,0940

suma  151,0940

OGÓŁEM  151,0940

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5ANTEX II SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, LUBYCZA 

KRÓLEWSKA

 51 300,0000

suma  51 300,0000
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OGÓŁEM  51 300,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1BDS INSTAL Sp. z o.o. 

Sp. K., Rzeszów

 0,0100

Opakowania z drewna150103  0,0200

suma  0,0300

Żelazo i stal170405R11  0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5F.H.U. SMARPOL 

Grzegorz Salamon, 

Strzyżów

 0,5500

suma  0,5500

OGÓŁEM  0,5500

Opakowania z papieru i tektury150101R1"MEDICARE" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Katowice

 1,8800

Opakowania z drewna150103  0,7700

suma  2,6500

OGÓŁEM  2,6500

Odchody zwierzęce020106R10Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"AKPOL" Andrzej 

Krzystyniak, 

 10,6200

suma  10,6200

OGÓŁEM  10,6200

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1PGKiM w Strzyżowie 

Sp. z o.o., STRZYŻÓW

 25,1000

suma  25,1000

OGÓŁEM  25,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma Produkcyjno 

Handlowo Usługowa 

DREWNOPOL 

Bartłomiej Paczkowski, 

Szklary

 142,3300

suma  142,3300

OGÓŁEM  142,3300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMYSŁ

OWY "FARMUTIL HS" 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

ŚMIŁOWO

 87,0000

suma  87,0000
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OGÓŁEM  87,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1TRAX-BRW Sp. z o.o., 

Przeworsk

 80,0000

suma  80,0000

OGÓŁEM  80,0000

Opakowania z drewna150103R1Zakład Mięsny 

Dobrowolscy Sp. z o.o., 

Wadowice Górne

 2,4000

suma  2,4000

OGÓŁEM  2,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ODLEWNIA 

DZWONÓW, JANUSZ 

FELCZYŃSKI I S-KA 

S.C., Ostrów

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Opakowania z drewna150103R1"PEKSAN" SP. Z O.O. 

W SANOKU, Sanok

 1,5000

suma  1,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  2,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1JK Sp. z o.o. w Lublinie 

Zakład Produkcyjny ZM 

"Jasiołka", Lublin

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,1500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Opakowania z drewna150103R1Zakład Odlewnictwa 

Artystycznego 

"FORMAX" Zbigniew 

Porada, Zaczernie

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5TERPIOR Piotr Stec, 

Zdziechowice Pierwsze

 82,0000

suma  82,0000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R10  1 412,0000

suma  1 412,0000

OGÓŁEM  1 494,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład Tworzyw 

Sztucznych "ArtGos" 

S.A., Brzozów

 71,3000

suma  71,3000

Żelazo i stal170405R11  3,9250

suma  3,9250

OGÓŁEM  75,2250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SANOK RUBBER 

COMPANY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Sanok

 4 691,6800

suma  4 691,6800

OGÓŁEM  4 691,6800

Opakowania z drewna150103R1FENICE POLAND 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, BIELSKO-BIAŁA

 2,4000

suma  2,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  1 069,7500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,0000

suma  1 071,7500

OGÓŁEM  1 074,1500

Drewno170201R1PKP CARGO SPÓŁKA 

AKCYJNA WSCHODNI 

ZAKŁAD SPÓŁKI W 

LUBLINIE, LUBLIN

 30,5000

suma  30,5000

OGÓŁEM  30,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma "DREW MET" 

EXPORT- IMPORT 

Barbara Gierlach, Wola 

Komborska 39

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z drewna150103R1GPR GUMA i PLASTIK 

RECYCLING Sp.z o.o. 

Zarzecze, Zarzecze

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

1860



Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3OPTIMUM BIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

ZIELONKI

 6,9000

suma  6,9000

OGÓŁEM  6,9000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R5GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

'SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA, Jedlicze

 1,2300

suma  1,2300

OGÓŁEM  1,2300

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

CMOL -FRUT Stefan 

Wrzask, Cmolas

 67,2200

suma  67,2200

OGÓŁEM  67,2200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Jan Zimoń FIRMA 

PRODUKCYJNO - 

USŁUGOWO - 

HANDLOWA 

ANGORJA, Strachocina

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakłady Chemiczne 

ORGANIKA-AZOT S.A., 

Jaworzno

 20,5500

suma  20,5500

OGÓŁEM  20,5500

Drewno170201R1Replas Recycling 

Plastics Sp. z o. o., 

Kraków

 61,0000

suma  61,0000

OGÓŁEM  61,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

OLESZYCACH, 

OLESZYCE

 35,3100

suma  35,3100

OGÓŁEM  35,3100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Atelier fryzjerskie 

Monika Litwin, Przemy¶l

 0,0020
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suma  0,0020

OGÓŁEM  0,0020

Opakowania z drewna150103R1FIN Sp. z o.o.,  1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Z.U.H. SERWIS 

SAMOCHODOWY 

Tomasz Chrobak, 

Przemy¶l

 0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Opakowania z drewna150103R1AXTONE Sp. z o. o., 

Kańczuga

 26,3000

suma  26,3000

OGÓŁEM  26,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"INWASTOL" 

Małgorzata Michalik, 

Lubaczów

 32,5000

suma  32,5000

OGÓŁEM  32,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka 

z o.o., Nowa Dęba

 50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  50,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ZAKŁAD 

PIEKARNICZO-CUKIER

NICZY "KOŁACZ" SP. 

C. KRZYSZTOF CZECH 

ROBERT CZECH 

ANDRZEJ CZECH, 

Kołaczyce

 0,0320

suma  0,0320

OGÓŁEM  0,0320

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Cegielnia Polowa - 

Trześń s.c. Wiesław 

Foltarz i Elżbieta Sobol, 

Trześń

 3,3000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  9,0000

suma  12,3000

OGÓŁEM  12,3000
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Opakowania z drewna150103R1MONDI BAGS MIELEC 

Sp. z o.o., 

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PPHU ANMAR Anna 

Surmacz-Kałamarz, 

Rogóżno

 0,9970

suma  0,9970

OGÓŁEM  0,9970

Opakowania z drewna150103R1MOTO-HURT S.A. z/s w 

Rzeszowie, Rzeszów

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Gruz ceglany170102R14Zakład Usługowo - 

Produkcyjny "Montel-Br" 

S.C. Janusz Bator 

Elżbieta Bator, 

Przemyśl

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R13ICN Polfa Rzeszów 

S.A., Rzeszów

 0,6000

Opakowania z drewna150103  3,9000

Drewno170201  0,9000

Żelazo i stal170405  0,0100

suma  5,4100

OGÓŁEM  5,4100

Opakowania z drewna150103R1CELL-FAST SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Stalowa Wola

 64,2500

suma  64,2500

OGÓŁEM  64,2500

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R3GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA" w Trze¶ni, 

TRZE¦Ń

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Drewno170201R5KARPAT-BUD Sp. z 

o.o., Rogoźnica

 60,3600

Żelazo i stal170405  49,0400
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  86,2780

suma  195,6780

OGÓŁEM  195,6780

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PKP CARGO 

S.A.Południowy Zakład 

Spółki, Katowice

 2,5600

Drewno170201  1,1200

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  36,1240

suma  39,8040

OGÓŁEM  39,8040

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10Rauch Polska Spółka z 

o.o., Przeworsk

 2 206,6000

suma  2 206,6000

OGÓŁEM  2 206,6000

Odpady kory i korka030101R1FIBRIS S.A. w 

Przemyślu Producent 

Płyt Pilśniowych, 

Przemyśl

 270,0000

suma  270,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  8 509,2000

Osady z dekarbonizacji wody190903  196,1000

suma  8 705,3000

OGÓŁEM  8 975,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SANDREW SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Rudnik n/Sanem

 944,5000

suma  944,5000

OGÓŁEM  944,5000

Opakowania z drewna150103R1BBW-PROJEKT Sp. z 

o.o. w Dębic, Dębica

 0,4300

suma  0,4300

OGÓŁEM  0,4300

Opakowania z drewna150103R1SUDZUCKER POLSKA 

S.A., Wrocław

 12,4400

suma  12,4400

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R5  76,4600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  554,1400

suma  630,6000

Żelazo i stal170405R11  1,6550
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suma  1,6550

OGÓŁEM  644,6950

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Janusz Szybiak Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

"TRAK", Przedmieście 

Dubieckie

 60,0000

suma  60,0000

OGÓŁEM  60,0000

Opakowania z drewna150103R1KIRCHHOFF Polska Sp. 

z o.o., 

 7,9960

suma  7,9960

OGÓŁEM  7,9960

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5POLSKIE GÓRNICTWO 

NAFTOWE I 

GAZOWNICTWO 

SPÓŁKA AKCYJNA W 

WARSZAWIE ODDZ. W 

SANOKU, WARSZAWA

 2,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  30,5000

suma  33,0000

OGÓŁEM  33,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przeworska Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o., 

Przeworsk

 3,2000

suma  3,2000

OGÓŁEM  3,2000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1Firma 

Handlowo-Usługowa Jan 

Dudziński, 

 70,0000

suma  70,0000

OGÓŁEM  70,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FIRMA "KORA" LUPA 

RAFAŁ, TARNOWSKA 

WOLA

 395,2800

suma  395,2800

OGÓŁEM  395,2800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Poczekajło Krzysztof 

"Meblo - Kris", 

Kolbuszowa

 0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0600

Opakowania z drewna150103  0,1500
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suma  0,3600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14  0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,4400

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Handlowe "ELMAT" Sp. 

z o. o., 

 8,0100

suma  8,0100

OGÓŁEM  8,0100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane 

"Hołyszko" Sp. z o. o., 

Przemyśl

 0,3000

Opakowania z drewna150103  0,7000

Drewno170201  0,6000

suma  1,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  35,0000

Żelazo i stal170405  0,5000

suma  35,5000

OGÓŁEM  37,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Stacja Paliw POD 

GÓRĄ Roman 

Kwiatkowski, Góra 

Ropczycka

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,0320

suma  0,0620

OGÓŁEM  0,0620

Aluminium170402R11ZŁOM-BIAŁA Sp. z o.o., 

Rzeszów

 0,0500

Żelazo i stal170405  14,0460

Mieszaniny metali170407  0,0020

suma  14,0980

OGÓŁEM  14,0980

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

Adam SZYBIAK, 

Przedmieście Dubieckie

 97,6000

suma  97,6000

OGÓŁEM  97,6000
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Odpady kory i korka030101R1Tartacznictwo Danuta 

Hlwacz, S.J. w 

Jastkowicach, 

 27,2800

suma  27,2800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  27,3800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1NOWY STYL  Sp. z 

o.o., KROSNO

 1 410,9700

suma  1 410,9700

OGÓŁEM  1 410,9700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład 

Handlowo-Produkcyjno-

Przetwórczy Aleksandra 

Leja i Wspólnicy Sp.j, 

Jodłowa

 1,4400

suma  1,4400

OGÓŁEM  1,4400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5LAFARGE CEMENT 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

MAŁOGOSZCZ

 2,7630

suma  2,7630

OGÓŁEM  2,7630

Opakowania z drewna150103R1EKO-WTÓR Spółka 

Cywilna, Przemyśl

 0,1320

suma  0,1320

OGÓŁEM  0,1320

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Gil Janusz 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe GIZMO, 

Bukowiec

 0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

Opakowania z drewna150103  0,0240

suma  0,0840

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,0320

suma  0,0320

OGÓŁEM  0,1160

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Firma " MAK-BUD" s.c. 

Jerzy Kostuś i Jan 

Malinowski, Przemyśl

 28,0000
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suma  28,0000

OGÓŁEM  28,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1 Chodorowski Marek 

"MARGO" 

Handel-Usługi-Produkcja 

Mebli, Kolbuszowa

 0,0550

Opakowania z drewna150103  0,1500

suma  0,2050

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,2550

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508R5Przedsiębiorstwo 

Napraw i Utrzymania 

Infrastruktury Kolejowej 

w Krakowie Sp. z o.o, 

Kraków

 1 050,0000

suma  1 050,0000

OGÓŁEM  1 050,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PIEKARNIA ALFREDA 

DROPIŃSKA I SKA, 

 1,6000

suma  1,6000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R12  2,2000

suma  2,2000

OGÓŁEM  3,8000

Opakowania z drewna150103R1"Geyer & Hosaja" Sp. z 

o.o., 

 109,1000

suma  109,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R3  196,8000

suma  196,8000

OGÓŁEM  305,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Wienerberger Ceramika 

Budowlana Sp. z o.o., 

Warszawa

 3,5400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2250

suma  3,7650

OGÓŁEM  3,7650

Opakowania z drewna150103R1Autosan Sp. z o.o., 

Sanok

 9,3000

suma  9,3000

OGÓŁEM  9,3000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1ELEKTRO - AUTO 

SERWIS Roman 

Jagiełło, Łysaków

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Opakowania z papieru i tektury150101R1PETRO-SAN Sp. z o.o.,  0,2200

Opakowania z drewna150103  0,0300

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Agata Gierlach 

Przetwórstwo Drzewne 

DREWGER, Jasienica 

Rosielna

 34,8960

suma  34,8960

OGÓŁEM  34,8960

Drewno170201R1Zakład Usług 

Komunalnych 

"ENERGOKOM" Sp. z 

o.o., Rakszawa

 0,2000

suma  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  994,6200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,2000

suma  994,8200

OGÓŁEM  995,0200

Opakowania z papieru i tektury150101R14Firma 

Handlowo-Usługowa 

GEZO Siry Krzysztof, 

 0,1900

Opakowania z drewna150103  0,0250

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,0100

suma  0,2250

OGÓŁEM  0,2250

Opakowania z drewna150103R1Zakład Produkcyjno 

-Handlowy "CERPLAST" 

Sp. z o.o., Ropczyce

 81,8600

suma  81,8600

OGÓŁEM  81,8600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Warzocha Justyna 

P.P.H.U. "CALTI", 

Kolbuszowa

 0,1000
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Opakowania z papieru i tektury150101  0,0650

Opakowania z drewna150103  0,0750

suma  0,2400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Gospodarka Komunalna 

w Błażowej Sp. z o.o., 

Błażowa

 60,5500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  7,6300

suma  68,1800

OGÓŁEM  68,1800

Opakowania z papieru i tektury150101R1HSW-Wodociągi Sp. z 

o.o., 

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO - 

REMONTOWY  

ENERGETYKI  

"JEDLICZE" Sp. z o. o., 

Jedlicze

 0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1300

Opakowania z drewna150103  0,6700

suma  0,9100

OGÓŁEM  0,9100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Ropczycach, 

 0,0430

suma  0,0430

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  2,8000

suma  2,8000

OGÓŁEM  2,8430

Wybrakowane wyroby101382R5POLBRUK S.A., 

Gdańsk

 3 448,0400

suma  3 448,0400

OGÓŁEM  3 448,0400
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe JANED s.c. 

Edyta Frącek, 

 20,0000

suma  20,0000

OGÓŁEM  20,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o., 

Rzeszów

 14,7970

Opakowania z drewna150103  35,5110

Drewno170201  10,3550

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  0,4590

suma  61,1220

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3  0,4220

suma  0,4220

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  2,0180

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1,6650

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,0650

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  0,0115

suma  4,7595

Metale200140R11  0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  66,3335

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5ENERGETYKA 

WISŁOSAN Sp.z o.o., 

NOWA DĘBA

 85,0000

suma  85,0000

OGÓŁEM  85,0000

Opakowania z drewna150103R1Warzocha Tomasz 

Firma 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa" ELTOM", 

Kolbuszowa Górna

 0,1100

suma  0,1100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,1250

1871



Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PKP PLK S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w 

Lublinie, LUBLIN

 50,4000

suma  50,4000

OGÓŁEM  50,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma Usługowo 

Handlowa Jan Siwiec, 

Zagorzyce

 37,9500

suma  37,9500

OGÓŁEM  37,9500

Odpady ulegające biodegradacji200201R1Produkcja Handel Usługi 

EKOMAX Kotulak Jerzy, 

Jasło

 20,3000

suma  20,3000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3  58,0000

suma  58,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  119,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  89,8000

suma  209,4000

OGÓŁEM  287,7000

Żelazo i stal170405R5REM-WAR Sp.z o.o.,  0,9190

suma  0,9190

OGÓŁEM  0,9190

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5TERMORES Sp. z.o.o, 

Rzeszów

 175,0000

suma  175,0000

OGÓŁEM  175,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12"PLAST-MET", Nosówka  14,0600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9,6400

suma  23,7000

OGÓŁEM  23,7000

Opakowania z drewna150103R1WELDON Sp. z o. o., 

Ropczyce

 174,3000

suma  174,3000

Żelazo i stal170405R12  22,5000

suma  22,5000

OGÓŁEM  196,8000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Inwest-Profil Sp. z o. o. 

sp. k., Bajdy k/Krosna

 8,0000

suma  8,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,9000

suma  4,9000

OGÓŁEM  12,9000

Opakowania z drewna150103R1Zakład Przetwórstwa 

Owoców i Warzyw 

VORTUMNUS Sp. z o. 

o., 

 2,1400

suma  2,1400

OGÓŁEM  2,1400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12AUTOMET GROUP Sp. 

z o. o. Sp. K., Sanok

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"UPS POLSKA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, WARSZAWA

 2,4700

suma  2,4700

OGÓŁEM  2,4700

Opakowania z drewna150103R1PKP CARGO CONNECT 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, Warszawa

 2,1000

Drewno170201  3,7000

suma  5,8000

OGÓŁEM  5,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"AMNON POLSKA" Sp. 

z o. o., Katowice

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "NS 

AUTOMATYKA" Sp. z 

o.o, Nowa Sarzyna

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MAGDREW Produkcja - 

Handel - Usługi, 

Nockowa

 4,2000

suma  4,2000

OGÓŁEM  4,2000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Elektrociepłownia Mielec 

Sp. z o.o., 

 13 260,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  20,0000

suma  13 280,6000

Żelazo i stal170405R11  1,2220

suma  1,2220

OGÓŁEM  13 281,8220

Opakowania z drewna150103R1LIUGONG MACHINERY 

(POLAND) Sp. z o.o, 

Stalowa Wola

 10,1500

suma  10,1500

OGÓŁEM  10,1500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Kopalnie i Zakłady 

Przetwórcze Siarki 

"SIARKOPOL" w 

likwidacji, Tarnobrzeg

 125,0000

suma  125,0000

OGÓŁEM  125,0000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R12GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA", 

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Usługi Komunalne Sp. z 

o. o., Horyniec Zdrój

 0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1SIG STOLARNIA 

USŁUGI I HANDEL Irena 

Sroka, Czarna 

Sędziszowska

 5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Żelazo i stal170405R11WTÓR - STEEL Sp. z 

o.o., Stalowa Wola

 20,4440
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suma  20,4440

OGÓŁEM  20,4440

Osady z dekarbonizacji wody190903R5LOTOS Infrastruktura 

SA, Jasło

 33,4000

suma  33,4000

OGÓŁEM  33,4000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5Zakład Ogrodniczy 

Przyborów sp. zo.o., 

 550,0000

suma  550,0000

OGÓŁEM  550,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Komunalny Sp. z 

o. o., Sokołów 

Małopolski

 425,0000

suma  425,0000

OGÓŁEM  425,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1CHŁODNIA 

"KARENFRUIT" 

KAZIMIERZ DZIEDZIC, 

Jareniówka

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,2500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5 ECO Tarnobrzeg Sp. z 

o. o., Tarnobrzeg

 3 232,0000

suma  3 232,0000

OGÓŁEM  3 232,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT 

Sp. z o.o., 

 998,0000

suma  998,0000

OGÓŁEM  998,0000

Opakowania z drewna150103R1"KROSGLASS" Spółka 

z o.o., Krosno

 19,6200

suma  19,6200

OGÓŁEM  19,6200

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w 

likwidacji, Cmolas

 0,3500

suma  0,3500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  12,0000

suma  12,0000

OGÓŁEM  12,3500
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PGE DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA AKCYJNA Z 

SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 

LUBLIN

 298,1000

suma  298,1000

OGÓŁEM  298,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Fryzjerski 

"Gracja" Ptaszek Alicja, 

Przemysl

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

MLEKOVITA, WYSOKIE 

MAZOWIECKIE

 924,0000

suma  924,0000

OGÓŁEM  924,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Firma 

Usługowo-Handlowa 

"For-Drew" Grzegorz 

Dydyk, Lubaczów

 273,7200

suma  273,7200

OGÓŁEM  273,7200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych 

Sp. z o. o., 

 180,2000

suma  180,2000

OGÓŁEM  180,2000

Żelazo i stal170405R4PGE GÓRNICTWO I 

ENERGETYKA 

KONWENCJONALNA 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

BEŁCHATÓW

 3,7000

suma  3,7000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  1 431,0000

suma  1 431,0000

OGÓŁEM  1 434,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PHU "TRANSPRZĘT" 

Czesław Grządziel, 

Zabłotce

 37,5000

suma  37,5000

OGÓŁEM  37,5000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1HISPANO-SUIZA 

POLSKA Sp. z o.o., 

 0,9200

Opakowania z drewna150103  9,4380

suma  10,3580

OGÓŁEM  10,3580

Opakowania z drewna150103R1Zakład Metalowy 

ZELMET Sp. z o. o., 

Rzeszów

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

d) Unieszkodliwianie odpadów w instalacji i urządzeniach

Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Inne niewymienione odpady190599D5"STARE MIASTO - 

PARK" SP. Z O.O., 

WIERZAWICE

 3 488,5000

Skratki190801  123,1000

Zawartość piaskowników190802  103,0000

Osady z klarowania wody190902  4,5000  3,3000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  200,3000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  126,2000

suma  4 045,6000  3,3000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  12 291,5000

suma  12 291,5000

OGÓŁEM  16 337,1000  3,3000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102D5GMINNY ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH Sp. z 

o. o., Ostrów

 7,4000

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  8,6950

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  862,9000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  1,7600

Inne niewymienione odpady190599  9 649,6600

Skratki190801  210,7400

Zawartość piaskowników190802  168,4200
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Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  242,9600  27,7000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  20,9800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  36 700,5400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 388,3200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  157,7000

suma  49 420,0750  27,7000

OGÓŁEM  49 420,0750  27,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213D5Zakład Tworzyw 

Sztucznych "GAMRAT" 

S. A., 

 211,9700

suma  211,9700

OGÓŁEM  211,9700

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o., 

Paszczyna

 11 100,2200

suma  11 100,2200

OGÓŁEM  11 100,2200

Szkło170202D5Zakład Usług 

Komunalnych i 

Rolniczych Sp. z o.o. w 

Oleszycach, Oleszyce

 24,0770

Odpadowa papa170380  9,7400

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  2,2800

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  221,7800

Skratki190801  37,0000

Zawartość piaskowników190802  71,6500

suma  366,5270

OGÓŁEM  366,5270

Inne niewymienione odpady190599D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Krzeszów

 923,4700

Zawartość piaskowników190802  82,5200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 732,1100

suma  2 738,1000

1878



Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  7 809,9800

suma  7 809,9800

OGÓŁEM  10 548,0800

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208D10Zakłady Tworzyw 

Sztucznych "LERG" 

S.A., Pustków

 8 217,0000

suma  8 217,0000

OGÓŁEM  8 217,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103D5MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o., 

 304,8200

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  31,0500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  771,4400

Szkło170202  34,5200

Odpadowa papa170380  5,6800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  29,1200

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  4,8800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  741,0400

Inne niewymienione odpady190599  11 110,7300

Skratki190801  325,0600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 762,6200

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  917,9100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  803,9700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  25,4400

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  37,2300  33,7680

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  224,5800

suma  17 130,0900  33,7680

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D8  14 276,5100

1879



suma  14 276,5100

OGÓŁEM  31 406,6000  33,7680

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502D9ORLEN POŁUDNIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

TRZEBINIA

 92,1600

Szlamy z kolektorów130503  99,4400

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  98,5600

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  99,9200  99,9200

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  2 999,8800  2 999,8800

suma  3 389,9600  3 099,8000

OGÓŁEM  3 389,9600  3 099,8000

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające substancje niebezpieczne

030205D10RAF-EKOLOGIA SP. Z 

O.O., JEDLICZE

 0,0200

Kwas chlorowodorowy060102  0,0350

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  0,1750

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  94,0600

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  0,0190

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204  1,5250

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  80,4800

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

070480  0,0210

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070504  12,9140

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070507  0,0250

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070508  2,0450

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070509  0,9880

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070510  0,2330

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  29,8640

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne070580  7,1410

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  150,0000

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  1,4000
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Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  16,8350

Zmywacz farb lub lakierów080121  6,2600

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  24,1500

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,5600

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  123,1600

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  0,0400

Roztwory utrwalaczy090104  0,0400

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  28,8200

Osady i szlamy z fosforanowania110108  0,4500

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  3,3100  2,3170

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne110116  0,2100

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  4,0000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  7,0520

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0300

Wodne ciecze myjące120301  3,5800  1,0740

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła zawierające PCB

130301  0,0030

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,1390

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  6,8270

Filtry olejowe160107  1,3180

Płyny hamulcowe160113  0,1070

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 

07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,3860

Transformatory i kondensatory zawierające PCB160209  0,0100

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  2,8210

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215  0,3420

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,4090
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Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  32,0250

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  3,6970

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  2,5840

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  38,9330

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  15,0600

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  38,5600  25,6000

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,0900

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  0,0720

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  10,1750

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,3790

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  79,1860

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  3 203,0700

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  250,7480

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  35,3020

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  4,4730

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  36,6730

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  193,7840

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181  0,7920

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  18,2420

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,2760

1882



Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  51,2430

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  4,4340

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,7040

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,0430

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207  0,0040

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  0,3200

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204  3 293,3830

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  48,8900  34,2230

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  0,0380

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  21,8540

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

200119  0,4100

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0100

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

200127  129,9250

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  8,3900

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne200131  1,2170

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  124,2410

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  0,0100

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,3400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  2,3600

Odpady wielkogabarytowe200307  0,0050

suma  8 263,7460  63,2140

OGÓŁEM  8 263,7460  63,2140

Szkło170202D5PGKiM w Strzyżowie 

Sp. z o.o., STRZYŻÓW

 28,2000

Skratki190801  43,7000

Szkło191205  26,4000

1883



Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  3 241,7000

suma  3 340,0000

OGÓŁEM  3 340,0000

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812D9ZAKŁAD 

ROLNICZO-PRZEMYSŁ

OWY "FARMUTIL HS" 

SPÓŁKA AKCYJNA, 

ŚMIŁOWO

 1,1000  0,3500

suma  1,1000  0,3500

OGÓŁEM  1,1000  0,3500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Czarnej, 

Czarna Górna

 35,4800

suma  35,4800

OGÓŁEM  35,4800

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814D10SANOK RUBBER 

COMPANY SPÓŁKA 

AKCYJNA, Sanok

 5,8800  5,8800

suma  5,8800  5,8800

OGÓŁEM  5,8800  5,8800

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380D8Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o., 

Przemyśl

 11,3460

Inne niewymienione odpady190899  880,0000  12,3000

suma  891,3460  12,3000

OGÓŁEM  891,3460  12,3000

Inne niewymienione odpady030399D9"EURO-EKO MEDIA" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCI

Ą, Mielec

 140,0000

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,0005

Kwas chlorowodorowy060102  0,0004

Kwas azotowy i azotawy060105  0,0004

Inne kwasy060106  0,0002

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  1,0000

Kwasy trawiące110105  328,2970
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Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 

05

110106  426,8250

Alkalia trawiące110107  90,5000

Osady i szlamy z fosforanowania110108  4,3250

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  834,0280

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  5,0000

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  387,2000

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  150,0000

Wodne ciecze myjące120301  52,2000  2,6100

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1510

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  0,0020

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  154,1000

suma  2 573,6295  2,6100

OGÓŁEM  2 573,6295  2,6100

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej010504D8KOMUNALNA 

BIOLOGICZNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW SP. Z O. O. 

W NOWEJ SARZYNIE, 

SARZYNA

 4,1500

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

010507  300,0400

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

010508  2 726,5400

Inne niewymienione odpady010599  530,7480

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  1 606,0400  1,6000

Osady z klarowania wody190902  405,0000  4,0500

suma  5 572,5180  5,6500

OGÓŁEM  5 572,5180  5,6500

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104D9"SERVITECH"  Sp. z  

o.o. (dawniej " 

EKO-MED"  

GRYGLEWICZ I BUDYN 

Sp.J.), Dębica

 42,3300

suma  42,3300

1885



Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101D10  0,0180

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  9,8480

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  396,6390

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  6,9280

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  2,4580

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  1,0000

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  1,9110

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  1,0000

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  2,8860

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,0580

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  0,6330

suma  423,3790

OGÓŁEM  465,7090

Opakowania z papieru i tektury150101D14MEBKOR JACEK 

WYSKIEL, MAREK 

WYSKIEL SPÓŁKA 

CYWILNA, Łukawiec

 9,1700

suma  9,1700

OGÓŁEM  9,1700

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

020108D10Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o., 

Rzeszów

 125,7620

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 

08

020109  0,2500

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  0,0100

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  0,2230
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Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  0,2520

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne

030104  0,2770

Inne niewymienione odpady040199  0,0010

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,1200

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  0,8800

Odpady zawierające siarkę050702  2,4520

Kwas fosforowy i fosforawy060104  0,0030

Inne niewymienione odpady060899  0,0550

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  0,4100

Inne niewymienione odpady061399  0,3500

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  0,0350

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,2600

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  59,4260

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  3,2300

Inne niewymienione odpady070299  1,9010

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  0,0800

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070413  1,1130

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,7000

Inne niewymienione odpady070499  0,0050

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070503  0,0050

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070504  0,0050

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070508  0,0010

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne070513  11,5140

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  2,0800

Inne niewymienione odpady070599  1,3170

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  0,0450

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  0,8930  0,4020

Inne niewymienione odpady070699  10,7230
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Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  0,0330

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  6,6030

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  4,8980

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  5,3500

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  0,4800

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  0,6900

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  4,0000

Inne niewymienione odpady080199  0,0130

Odpady proszków powlekających080201  4,1830

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  0,2450

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  2,1900

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  0,0150

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,0800

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  1,1170

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  4,5300

Inne niewymienione odpady080399  4,3960

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  1,5120

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  0,4110

Inne niewymienione odpady080499  0,2500

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  5,5240

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  4,1940

Roztwory utrwalaczy090104  9,9980

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra090108  0,1750

Inne niewymienione odpady100199  1,6090

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  0,0180
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Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niż wymienione w 10 11 19

101120  2,7770  0,8330

Inne niewymienione odpady101399  0,0910

Kwasy trawiące110105  0,0060

Alkalia trawiące110107  0,9600

Osady i szlamy z fosforanowania110108  0,9710

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  2,3040  0,6910

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  6,7760

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  0,7300

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

120106  0,1100

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  3,6500

Odpady spawalnicze120113  0,0020

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  0,0660  0,0400

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,0520

Wodne ciecze myjące120301  100,0000  8,0000

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,2720

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,0010

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  0,0300

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  10,5640

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0500

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,3370

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703  33,0270

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  0,0350

Opakowania z papieru i tektury150101  5,4750

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  84,6790

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  58,7120
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Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02

150203  8,7960

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)160110  0,0250

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0360

Inne niewymienione elementy160122  0,5710

Inne niewymienione odpady160199  0,8430

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  1,2930

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0200

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  5,2110

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  1,0350

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  6,6040

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  51,6180

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  0,2510

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1040

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  2,8420  0,7110

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne160709  0,0140

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  2,5730  0,0030

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,1480

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  0,5600

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  0,0420

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,1520

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  1,9740

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  1,9950

1890



Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  50,5440

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  2 178,8050

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  93,0690

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  12,8320

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,9350

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108  22,0540

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  8,7530

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  9,5970

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  1,7420

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  47,5640

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  1,6660

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  1,2770

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,2470

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207  0,0960

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  1,8440

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190117  2,5210

Skratki190801  1,4400

Zawartość piaskowników190802  3,8400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1,5790  0,3950

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  0,1000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  1,1350  0,3970

Inne niewymienione odpady190899  0,0800  0,0280

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  0,0500
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Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  0,8800

Inne niewymienione odpady190999  0,3350  0,1340

Drewno zawierające substancje niebezpieczne191206  0,9400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  29,2900

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  3,1720

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

200127  5,0050

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  5,3730

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne200129  1,7600

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  8,0220

suma  3 181,8230  11,6340

OGÓŁEM  3 181,8230  11,6340

Wody popłuczne i ługi macierzyste070701D9Pratt & Whitney 

Rzeszów S.A (wcześniej 

WSK PZL Rzeszów), 

Rzeszów

 34,9000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

070711  27,4000  3,9180

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  1 052,7530

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  18,7000

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  198,7000

Wodne ciecze myjące120301  1 603,1700  14,4290

suma  2 935,6230  18,3470

OGÓŁEM  2 935,6230  18,3470

Inne niewymienione odpady190599D5Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o., 

 9 946,3900

Zawartość piaskowników190802  102,2200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  13 817,6500

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  548,7200

Odpady z targowisk200302  147,9000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  65,6200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 202,7300

suma  25 831,2300
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Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380D8  240,7300

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  14 150,5400

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  21,5600

suma  14 412,8300

OGÓŁEM  40 244,0600

Inne niewymienione odpady020299D8Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Rzeszowie, Rzeszów

 30,0000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  15 250,1500

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  385,5300

Inne niewymienione odpady190899  13,3700  0,5200

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304  47,4900  2,2300

suma  15 726,5400  2,7500

OGÓŁEM  15 726,5400  2,7500

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604D5LOTOS Infrastruktura 

SA, Jasło

 1,8000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  8,5000

suma  10,3000

OGÓŁEM  10,3000

Skratki190801D5Zakład Komunalny Sp. z 

o. o., Sokołów 

Małopolski

 1,6000

Zawartość piaskowników190802  9,6000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  56,9000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  4,4000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  126,5000

suma  199,0000

OGÓŁEM  199,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107D5Zakład Usług 

Technicznych Sp. z 

o.o., 

 0,5800

Odpadowa papa170380  39,3600
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Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  36,7900

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  9,5700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  11,0200

suma  97,3200

OGÓŁEM  97,3200

Inne niewymienione odpady190599D5ZAKŁADY USŁUGOWE 

POŁUDNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, KRAKÓW

 996,4000

Zawartość piaskowników190802  226,3700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 215,5200

suma  2 438,2900

OGÓŁEM  2 438,2900

e) Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Skratki190801D5Zakład Usług 

Komunalnych i 

Rekreacyjnych 

"GOSIR", Hyżne

 2,8600

Zawartość piaskowników190802  4,5600

suma  7,4200

OGÓŁEM  7,4200

1894



Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi

Organ wydający

39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

158119303

831364109

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 58,600
 14,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,970  5,065

 0,270  0,310 0,350

 15,600 13,800

 1,820 1,520  1,670

 16,700 14,000  15,350

 0,130 0,03  0,080

 31,500 13,400  22,450
 351,000  485,000  418,000

 1,350  0,320  0,835

 12,200 11,100  11,650

 674,000 499,000  586,500

 5,160
 0,100 0,100  0,100

 21,300 9,460  15,380

 62,300 54,900

 12,400 12,300  12,350

prasowanie, wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 320.000  47.310

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 320,000 Andrzej Sulik  1,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1811

18

1811062

 1

278/1

60numer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

166711486

650900393

7952306307

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urz±d Gminy Krzywcza

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 67,450
 16,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,060  6,080

 0,306  0,340 0,384

 17,100 16,200

 1,640 1,230  1,430

 47,300 22,800  35,050

 0,460 0,20  0,330

 21,600 4,760  13,180
 128,000  233,000  180,500

 0,050  1,480  76,000

 7,530 4,170  5,850

 1 273,000 871,000  1 072,000

 6,100
 0,400 0,110  0,250

 16,300 7,420  11,860

 68,400 66,500

 12,000 7,100  9,550

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 2,980 Gmina Krzywcza  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813052

 1

592

0009 ¦rednianumer obrębu geodezyjnego
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Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

180863610

6852324736

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 64,000
 14,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,560  5,190

 0,560  0,620 0,670

 15,000 14,400

 2,060 1,380  1,720

 29,000 15,000  22,000

 0,151 0,11  0,132

 27,000 12,000  20,000
 82,000  84,000  83,000

 1,000  2,100  1,600

 17,000 3,030  10,470

 1 269,000 808,000  1 038,000

 5,810
 0,200 0,110  0,160

 28,000 12,000  20,000

 81,300 46,700

 12,500 7,100  9,800

prasowanie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 385.500  55.140

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 3 35,300 Dyba¶ Ryszard  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805011

 1

2948

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 51,100 Dyba¶ Ryszard  0,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805011

 2

2924

Oosbnicanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 98,500 Dyba¶ Ryszard  1,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805011

 3

2925, 2926,2927

osobnicanumer obrębu geodezyjnego
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ciężka 3 30,200 Dyba¶ Ryszard  0,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805032

 4

100,101

Łazy dębowieckienumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 170,400 Dyba¶ Ryszard  0,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805011

 5

2733,2732,2727,2743,2680

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

39-308 Wadowice Górne, 93

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

014/66-69-766

831222119

8171882229

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 0,100
 59,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,000

 0,001  0,001 0,001

 59,500 59,500

 0,460 0,460  0,460

 2,500 2,500  2,500

 0,005 0,01  0,005

 2,500 2,500  2,500
 9,380  9,380  9,380

 0,250  0,250  0,250

 36,100 36,100  36,100

 41,600 41,600  41,600

 1,000
 0,100 0,100  0,100

 2,500 2,500  2,500

 0,100 0,100

 12,500 12,500  12,500

stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie, higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 183.000  108.885

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 14,800 Bogusław Kiełbasa  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1811

18

1811102

 1

173/1

Wadowice Dolne 109numer obrębu geodezyjnego

1898



średnia 1 47,200 Krzysztof GwódĽ  3,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1811

18

1811102

 2

342/1,79, 259

Wadowice Dolnenumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 15,800 Bogdan Bednarz  1,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1811

18

1811102

 3

10, 16/2

Wadowice Dolne 109numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 77,200 Krzysztof Haracz  5,23

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1811

18

1811102

 4

246, 27, 254/2, 255/2, 41/2

Wadowice Dolnenumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

SARZYNA, ul. NOWA SARZYNA 768 B, 

37-310 NOWA SARZYNA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

017-24-11-315

690679649

8161486839

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

KOMUNALNA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP. Z O. O. W 

NOWEJ SARZYNIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

0Ś.6233.8.2013 2013-06-19

do:

od: 2013-06-19

2023-06-17

Starosta Leżajski

 59,800
 15,550

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,530  4,990

 0,200  0,300 0,410

 16,000 15,100

 1,460 0,980  1,220

 65,400 51,100  58,250

 5,980 3,18  4,580

 364,000 175,000  269,500
 107,000  201,000  154,000

 1,460  2,080  1,770

 2,190 0,970  1,580

 1 230,000 619,000  924,500

 5,460
 0,360 0,190  0,270

 244,000 26,700  135,350

 64,300 55,300

 7,500 7,200  7,350

ODZYSK R3, KOMPOSTOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,411.000  530.410

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

1899



średnia 3 6 281,550 CIECH S.A.  18,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1808

18

1808054

 1

4574/5

0003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

17 866 83 00

000437174

7220002329

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 77,730
 14,550

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,100  0,380

 0,240  0,310 0,410

 18,500 12,400

 3,210 1,500  2,450

 15,000 15,000  15,000

 0,120 0,05  0,068

 27,000 12,000  16,250
 7,100  15,000  12,530

 1,000  1,000  1,000

 2,980 1,500  2,050

 290,000 147,000  234,000

 1,180
 1,180 0,100  0,380

 24,000 12,000  15,000

 81,700 75,400

 7,900 6,800  7,330

ODWADNIANIE OSADU PRZEZ PRASĘ

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,325.700  338.389

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

1900



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

177729148

690582134

5170121981

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Sokołów Malopolski

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 39,500
 22,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 2,370  2,750

 0,120  0,200 0,290

 26,900 17,700

 1,460 0,950  1,240

 6,120 2,550  4,540

 0,400 0,04  0,190

 9,830 4,880  6,870
 63,400  87,800  80,240

 0,250  0,840  0,370

 19,900 16,600  18,020

 491,000 361,000  430,000

 3,470
 0,100 0,100  0,180

 6,930 2,560  4,260

 46,000 34,000

 12,700 12,500  12,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 480.000  122.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 145,000 Alicja Sobota  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816113

 1

1518,1519

1816611_5,0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 20,000 bańdura Teresa  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816113

 2

246

181611_5,004numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 60,000 Szczygieł Antoni  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816113

 3

756,757,1020

181611_5.0005numer obrębu geodezyjnego

1901



lekka 1 85,000 JANUSZ KOZAK  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816113

 4

2913/7,2914/7,2919/1,2320/1

181611_4,0001numer obrębu geodezyjnego

lekka 1 22,000 Kobiernik Mieczysław  0,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816113

 5

2310,2311

181611_4,0003numer obrębu geodezyjnego

lekka 2 100,000 Gmina Sokolów 

Małopolski

 2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816113

 6

2528,2527,2526

181611_4,0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 25,000 Rzeszutek Zofia  25,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1815

18

1815043

 7

2440/2

181611_5,008numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-460 Jedlicze, ul. M. Konopnickiej 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

013-43-52-151

370372858

6840000904

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z 

o.o

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1902



 2,800
 58,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0,770  0,770

 0,120  0,120

 58,200

 0,520  0,520

 5,000  5,000

 0,03  0,030

 6,500  6,500
 0,500  0,500

 23,000  23,000

 0,050  0,050

 5,800  5,800

 2,800

 12,500  12,500

osad jest odwadniany i higienizowany na prasie taśmowej Monobelt

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 608.000  353.900

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

013-4696657

180482670

6881292619

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1903



 50,300
 16,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,900  4,100

 0,440  0,445 0,450

 18,700 15,000

 1,600 1,300  1,450

 7,900 7,900  7,900

 0,260 0,25  0,255

 9,200 8,800  9,000
 83,000  90,000  86,500

 0,450  0,780  0,615

 13,000 8,600  10,800

 456,000 423,000  439,500

 4,300
 0,074 0,050  0,062

 7,900 7,500  7,700

 53,000 47,600

 11,800 6,900  9,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,425.000  240.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 300,000 Marian Wityk  1,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804042

 1

239/2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 1 125,000 Wityk Marian  3,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804011

 2

240/1

0009 Surochównumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

15 6446839

001093618

8670003482

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1904



 30,450
 32,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,245

 0,084  0,085 0,086

 34,500 31,000

 1,340 1,090  1,215

 22,100 18,200  20,150

 0,350 0,32  0,335

 36,900 33,800  35,350
 175,000  185,000  180,000

 0,320  0,800  0,560

 18,000 13,700  15,850

 406,000 380,000  393,000

 1,490
 0,100 0,100  0,100

 194,000 182,000  188,000

 35,800 25,100

 12,500 12,400  12,450

HIGIENIZACJA WAPNEM

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 65.660  21.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

370440229

6861578318

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Domaradz

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1905



 48,150
 18,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 102,000

 5,130  4,860

 1,420  1,000 0,580

 19,700 17,000

 1,780 1,480  1,630

 15,000 15,000  15,000

 0,474 0,16  0,315

 32,000 16,000  24,000
 86,000  91,000  88,500

 1,600  1,000  1,300

 7,380 12,200  9,790

 779,000 520,000  649,500

 4,580
 0,100 0,100  0,100

 34,000 15,000  24,500

 43,800 52,500

 12,600 12,500  12,550

odwadnianie prasowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 133.900

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 125,100 Euro Moto Trans Sp. z 

o. o.

 0,51

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1803

18

1803072

 1

754/1

0003 Góra Motycznanumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-124 Wiśniowa, 150

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

17-2775062

690582217

8191565070

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Wiśniowa Gminna Oczyszczalnia Ścieków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1906



 36,550
 29,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 2,310

 0,300

 0,970

 11,600

 0,890

 16,400
 73,650

 0,360

 11,550

 578,500

 0,370

 13,110

 8,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 195.200  59.270

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 112,000 Małgorzata i Zdzisław 

Niemczyk

 0,82

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807092

 1

9/23

0001numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

13 443 69 19

180924552

6852325003

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.6233.16.2016 2016-06-28

do:

od: 2016-06-28

2026-04-30

Starosta Jasielski

OS.6233.6.2016 2016-05-12

do:

od: 2016-05-12

2026-04-30

Starosta Jasielski

1907



 78,900
 9,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 7,160  7,310

 0,470  0,500 0,540

 0,510 9,400

 1,640 2,020  1,870

 15,000 15,000  20,500

 0,398 0,15  0,286

 38,000 20,000  29,000
 110,000  131,000  124,000

 3,000  16,000  15,300

 2,600 2,140  2,310

 800,000 769,000  789,000

 7,490
 0,100 0,120  0,150

 27,000 12,000  19,700

 81,600 77,200

 7,100 7,100  7,100

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 114.000  11.240

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 3 100,000 Kopalnie i Zakłady 

Przetwórcze Siarki 

"SIARKOPOL" w 

likwidacji

 0,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1864

18

1864011

 1

1447/72

Stalenumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, 37-755 Krzywcza

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

016-671-14-86

000544148

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA KRZYWCZA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RO¦.II.6223-23/05 2005-06-15

do:

od: 2005-06-15

2020-06-30

Starosta Przemyski

1908



 67,450
 16,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,060  6,080

 0,306  0,340 0,384

 17,100 16,200

 1,640 1,230  1,430

 47,300 22,800  35,050

 0,460 0,20  0,330

 21,600 4,760  13,180
 128,000  233,000  180,500

 0,050  1,480  0,760

 7,530 4,170  5,850

 1 273,000 871,000  1 072,000

 6,100
 0,400 0,110  0,250

 16,300 7,420  11,860

 68,400 66,500

 12,000 7,100  9,550

Stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie na prasie MONOBEL typ NP.08C/CK, higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 20.500  2.980

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 3 20,500 Gmina Krzywcza  0,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813052

 1

592

0009 ¦rednianumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

177713763

180643072

5170337764

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Wodno - ściekowej w Trzebownisku-(Nowa Wieś)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.7635-66/06 2006-10-26

do:

od: 2006-10-26

2016-10-24

Starostwo Powiatowe

1909



 61,100
 7,540

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 3,970  4,290

 0,420  0,430 0,440

 10,700 4,380

 2,070 1,670  1,870

 19,700 18,600  19,150

 0,270 0,15  0,210

 16,700 14,500  15,600
 251,000  349,000  300,000

 0,250  0,250  0,250

 2,520 1,960  2,240

 1 160,000 821,000  990,500

 4,790
 0,430 0,240  0,335

 21,100 18,300  19,700

 62,000 60,200

 6,900 6,100  6,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,100.000  420.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 2Zakład Gospodarki 

Wodno-Ściekowej w 

Trzebownisku

 43,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816132

 1

1047/20, 1047/21, 1548/15

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, ul. STAROWIEJSKA  99, 38-524 BESKO

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

4673230

370330044

6871259891

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

UG-7610/16/99 1999-09-08

do:

od: Wójt Gminy Besko

1910



 74,100
 11,830

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 6,020  6,930

 0,320  0,390 0,440

 12,200 11,600

 2,230 1,420  1,850

 13,300 9,790  11,960

 1,720 0,23  0,810

 17,800 9,580  13,160
 153,000  214,000  192,000

 0    1,290  0,430

 2,480 1,890  2,160

 840,000 644,000  771,330

 7,430
 0,110 0    0,040

 18,900 10,800  13,830

 81,600 61,500

 8,300 6,700  7,260

Odwadniany na prasie osadu i przekazywany do rolniczego wykorzystania

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 174.100  20.570

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 3 127,900 EURO MOTO TRANS 

SP. Z O.O.

 0,34

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1803

18

1803011

 1

950

0008numer obrębu geodezyjnego

lekka 3 36,200 EURO MOTO TRANS 

SP. Z O.O.

 0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1803

18

1803063

 2

650

0010numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-530 Zarszyn, 380

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

13/4671022

370302740

6871304002

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1911



 51,600
 19,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,160  3,760

 0,410  0,660 0,910

 28,100 11,500

 1,490 0,930  1,210

 0,796 0,12  0,460

 34,000 15,000  24,500
 96,000  217,000  156,500

 26,700 1,930  14,320

 801,000 490,000  645,500

 6,290

 51,000 19,000  35,000

 80,300 22,900

 12,400 6,600  9,500

Stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie monobelt

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 751.100  130.090

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 3 751,100 Euro-Moto-Trans sp. z 

o. o.

 2,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 1

398

0010numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

180863610

6852324736

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1912



 72,800
 11,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 5,760  5,960

 0,390  0,530 0,670

 12,200 11,400

 1,700 1,440  1,570

 26,000 15,000  20,500

 0,184 0,12  0,152

 33,000 18,000  26,000
 104,000  110,000  107,000

 1,000  1,800  1,400

 10,900 8,930  9,910

 1 076,000 825,000  950,000

 6,160
 0,140 0,100  0,120

 28,000 17,000  22,500

 76,400 69,200

 11,800 7,300  9,550

prasowanie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 590.000  69.960

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 3 52,850 Dyba¶ Ryszard  0,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805042

 1

2924

Łazy Dębowieckienumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 92,910 Dyba¶ Ryszard  0,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805042

 2

2771

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 39,380 Dyba¶ Ryszard  0,15

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805042

 3

2724

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 74,940 Dyba¶ Ryszard  0,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805042

 4

2733,2732,27227,2734,2680

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 64,020 Dyba¶ Ryszard  0,16

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805042

 5

2757

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

1913



ciężka 3 205,890 Dybaś Ryszard  1,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805042

 6

2925,2926,2927

Osobnicanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 61,620 Dybaś Ryszard  0,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805032

 7

100,101

łazy Debowieckienumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

37-716 Orły, ul. Wincentego Witosa 11 56

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

016/671-26-93

650005706

7950010577

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 70,050
 13,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,110  6,580

 0,370  0,380 0,390

 13,800 13,500

 1,580 1,370  1,480

 40,100 26,300  33,200

 0,270 0,20  0,240

 183,000 174,000  178,500
 166,000  196,000  181,000

 0,560  0,990  0,780

 2,450 2,220  2,340

 768,000 729,000  748,500

 7,050
 0,640 0,260  0,450

 13,500 9,730  11,610

 72,100 68,000

 7,100 6,400  6,750

Osuszanie na prasie i składowanie na poletku odciekowym.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 125.000  28.100

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 38,120 FHU "BUDINSTEL"

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1814

18

1814011

 1

numer obrębu geodezyjnego

1914



Organ wydający

39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 

35

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

014/670-51-71

850489543

8720004272

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 55,690
 25,460

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,850  4,170

 0,350  0,640 0,850

 45,700 14,700

 2,960 1,420  2,500

 26,000 15,000  16,750

 0,830 0,35  0,640

 108,000 20,000  49,750
 130,000  181,000  166,880

 1,000  2,000  1,400

 9,530 3,710  7,130

 982,000 663,000  842,630

 5,550
 0,880 0,350  0,660

 47,000 23,000  32,130

 68,000 47,700

 9,700 7,800  8,510

zagęszczanie, fermentacja, odwadnianie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,821.540  1,227.560

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 200,800 EURO-MOTO-TRANS 

Sp. z o.o.

 1,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1803

18

1803072

 1

512, 513, 526

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 487,300 EURO-MOTO-TRANS 

Sp. z o.o.

 2,94

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1803

18

1803072

 2

196, 313, 96/2, 187, 188, 190, 191, 301, 302, 

305, 307, 509

0010numer obrębu geodezyjnego

1915



Organ wydający

35 055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

85 09 600/85 09 658

691766988

8133336039

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Rzeszowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.III.7628-M-24-2

/08

2008-09-05

do:

od: 2008-09-05

2018-08-10

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

 55,240
 18,070

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,200  3,690

 0,650  0,870 1,500

 21,300 15,000

 3,300 1,700  2,290

 20,000 2,500  13,610

 4,300 1,20  3,010

 46,600 33,000  41,660
 150,000  212,000  174,000

 1,200  2,100  1,550

 9,800 3,800  5,990

 860,000 576,000  692,000

 4,400
 0,380 0,050  0,190

 34,000 21,000  25,860

 62,000 48,300

 10,300 8,100  9,030

Fermentacja mezofilowa w wydzielonych komorach fermentacyjnych , odwadnianie mechaniczne, higienizac

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 20,500.000  3,704.400

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 2 963,780 Zieliński Zbigniew PHU 

"Zieliński", Rolnicza 

Spółdzielnia 

Wytwórcza Surochów, 

Rolniczy zespoł 

Społdzielczy w 

Charytanach

 13,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 1

16

0002numer obrębu geodezyjnego

1916



średnia 3 359,980 Zieliński Zbigniew PHU 

"Zieliński", Rolnicza 

Spółdzielnia 

Wytwórcza Surochów, 

Rolniczy zespoł 

Społdzielczy w 

Charytanach

 15,17

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 2

3

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 2 377,120 Zieliński Zbigniew PHU 

"Zieliński", Rolnicza 

Spółdzielnia 

Wytwórcza Surochów, 

Rolniczy zespoł 

Społdzielczy w 

Charytanach

 8,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804052

 3

294

0002numer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 5 770,480 Zieliński Zbigniew PHU 

"Zieliński", Rolnicza 

Spółdzielnia 

Wytwórcza Surochów, 

Rolniczy zespoł 

Społdzielczy w 

Charytanach

 19,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 4

6,1

0017numer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 6 101,540 Zieliński Zbigniew PHU 

"Zieliński", Rolnicza 

Spółdzielnia 

Wytwórcza Surochów, 

Rolniczy zespoł 

Społdzielczy w 

Charytanach

 28,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 5

176/1

0009numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

39-400 TARNOBRZEG, ul. WIŚLANA 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

15 823 22 95

830337895

8670003252

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR.II.76600-6/08 2008-05-09

do:

od: 2008-05-09

2018-05-09

Prezydent Miasta 

Tarnobrzega

1917



 83,760
 18,660

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,040  5,420

 0,510  0,590 0,750

 22,000 16,200

 3,510 0,071  2,290

 87,100 66,300  73,530

 0,600 0,38  0,480

 22,700 20,200  21,130
 178,000  237,000  215,300

 0,950  2,400  1,620

 4,920 0,003  3,100

 861,000 721,000  791,330

 5,650
 1,080 0,560  0,770

 25,200 20,000  22,100

 67,600 59,900

 7,400 7,100  7,200

FERMENTACJA MEZOFILOWA W ZKF, ODWADNIANIE NA PRASIE BELLMER WPN-K1

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,579.500  471.560

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 442,000 MUCIEK MICHAŁ  3,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1820

18

1820032

 1

1447/43, 1531/1, 1531/3, 5017/6, 5017/8, 

5017/9, 5018/1

STALEnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 541,500 ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALN

YCH NR 2

 45,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1864

18

1864011

 2

615/1, 615/2, 617/2, 613

NADOLEnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 520,000 ANNA ŚLIWKA, 

ŁUKASZ ŚLIWKA

 1,77

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2606

26

2606072

 3

276, 278

MIECZYSŁAWÓWnumer obrębu geodezyjnego

1918



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

363020205

8141685725

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 0,025
 57,025

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,100  0,100

 0,001  0,101 0,210

 59,500 54,300

 0,440 0,310  0,373

 2,500 2,500  2,500

 0,430 0,05  0,217

 5,720 2,500  3,865
 19,600  32,200  25,275

 0,250  1,320  0,330

 50,000 36,900  42,750

 164,000 115,000  129,750

 0,100
 1,000 1,000  1,000

 3,070 2,500  1,445

 0,100 0,100

 12,700 12,400  12,550

Zagęszczenie, odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem palonym w granulatorze

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,311.360  1,327.070

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 675,000 Władysław i Dorota 

Fedan

 8,93

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 1

2

002 Młynynumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 350,000 Władysław i Dorota 

Fedan

 4,23

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 2

2

002 Młynynumer obrębu geodezyjnego

1919



średnia 3 7,640 Władysław i Dorota 

Fedan

 0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 3

2

002 Młynynumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 628,720 Władysław i Dorota 

Fedan

 7,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 4

95, 96/2

002 Chałupkinumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 650,000 Władysław i Dorota 

Fedan

 8,51

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 5

2

002 Młynynumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-450 Dukla, ul. Parkowa 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

013-43-300-75

370137399

6840000726

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o. o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1920



 74,580
 14,480

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 32,000 130,000

 5,330  6,260

 0,370  0,530 0,600

 15,800 13,800

 1,640 0,880  1,120

 21,000 15,000  18,250

 0,221 0,09  0,180

 38,000 18,000  31,000
 122,000  130,000  127,250

 1,000  1,200  1,550

 5,700 2,330  4,280

 850,000 703,000  775,000

 6,870
 0,600 0,110  0,400

 39,000 12,000  28,250

 80,300 70,200

 11,500 7,200  8,300

Stabilizacja tlenowa, odwadnianie, higenizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 344.800  55.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 340,100 Gmina Dukla  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807023

 1

6/110

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

39-450 Baranów Sandomierski, ul. 

Langiewicza 8

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

015/811-80-76

830371350

8671003389

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RO.III-7647/50/201

0

2011-01-19

do:

od: 2011-01-19

2020-01-19

STAROSTA 

TARNOBRZESKI

1921



 66,250
 13,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,670  3,980

 0,510  0,530 0,550

 14,800 12,900

 2,300 2,120  2,210

 22,100 20,800  21,450

 0,280 0,16  0,220

 30,500 18,500  24,500
 2,040  2,300  2,170

 0,450  1,050  0,750

 7,410 2,720  5,060

 780,000 775,000  777,500

 4,290
 0,450 0,440  0,450

 21,000 20,000  20,500

 67,900 64,600

 8,000 7,200  7,600

R-10

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 425.000  58.860

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 425,000 KiZPS  1,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1864

18

1864011

 1

5252/3, 5251, 1447,72

STALEnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, ul. Pl. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

015-847-10-73

831315039

8141560952

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW,KANALIZACJI I OCZYSZCZANIA W 

MAJDANIE KRÓLEWSKIM

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1922



 34,100
 25,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  2,080

 0,180  0,320 0,460

 31,300 19,100

 1,350 0,410  0,880

 13,800 11,400  12,600

 0,190 0,01  0,098

 11,000 8,700  9,890
 157,000  299,000  228,000

 1,720  2,710  2,215

 34,900 4,660  19,780

 645,000 280,000  462,500

 3,160
 0,410 0,100  0,255

 28,200 9,160  18,680

 63,500 4,700

 12,500 7,800  10,150

Higienizacja i odwadnianie na prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 17.000  2.120

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 9,000 Bogusław Falarz  0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1820

18

1820013

 1

3241

SLĘZAKInumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 3,000 Andrzej Sudoł  0,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1806

18

1806032

 2

2451

KRZĄTKAnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 5,000 Bogusław Falarz  0,26

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1820

18

1820013

 3

3240

ŚLĘZAKInumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

36-072 Świlcza, 168

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

017-8560-332

690227114

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1923



 33,700
 38,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,010  2,980

 0,001  0,111 0,270

 68,300 13,400

 1,740 0,400  1,120

 0,390 0,05  0,147

 10,000 5,500  7,760
 29,900  126,000  90,770

 0,250  1,860  0,650

 34,000 8,120  22,930

 622,000 121,000  395,250

 4,730
 0,170 0,100  0,100

 9,940 3,910  6,150

 61,200 3,470

 10,000 10,000  10,000

HIGIENIZACJA WAPNEM MIELONYM WYSOKOREAKTYWNYM AGLOMERACJA OSADU ¦CIEKOWEGO

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,629.000  893.900

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 1 120,834 SGPRE 

AGRONERGIA

 16,29

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816122

 1

1079/2

008numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 243 377,000 SGPRE 

AGRONERGIA

 10,56

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816122

 2

1

008numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 178,254 SGPRE 

AGRONERGIA

 2,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1816

18

1816122

 3

1378/3

008numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

166719230

651543156

7952303243

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredropolu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

1924



do:

od:

 73,450
 10,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,190  73,450

 0,230  0,250 0,270

 11,200 10,400

 0,800 0,640  0,720

 28,600 12,500  20,550

 0,450 0,28  0,360

 14,900 13,600  14,250
 161,000  169,000  165,000

 0,050  0,770  0,410

 3,150 3,010  3,080

 1 346,000 978,000  1 162,000

 7,260
 0,750 0,620  0,680

 12,000 9,050  10,520

 76,200 70,400

 8,900 5,800  7,350

Fermentacja osadu w zbiorniku Imhoffa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 574.200  63.350

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 62,350 Szczepan Segiet  4,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813032

 1

19/1, 205

21numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-471 Wojaszówka, 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

013-43-850-16

370391092

6842206320

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1925



 52,700
 18,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,360  4,160

 0,380  0,530 0,680

 20,800 15,200

 2,060 1,880  1,970

 36,000 24,000  30,000

 0,536 0,47  0,504

 40,000 18,000  29,000
 183,000  200,000  191,500

 2,000  3,100  2,550

 2,980 2,960  2,970

 1 413,000 1 263,000  1 338,000

 4,950
 0,380 0,100  0,240

 41,000 24,000  32,500

 58,800 46,600

 7,700 7,100  7,400

Odwadnianie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 35.460  6.600

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 18,250 Mateusz Niemczyk  0,36

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807092

 1

129/44

0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 17,350 Andrzej Goleń  0,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807092

 2

355/15

011numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

015/842-34-11

830036219

8650003071

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ABS.6220.9.2016.

MK

2016-07-07

do:

od:

2026-07-06

Starosta Stalowowolski

1926



 51,130
 19,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,120  3,130

 0,700  0,860 0,970

 20,900 16,700

 2,650 2,250  2,490

 35,900 13,800  25,830

 0,930 0,65  0,810

 98,000 60,900  81,770
 69,700  162,000  122,570

 0,250  3,970  2,050

 12,700 7,470  10,260

 864,000 450,000  687,000

 3,160
 1,350 0,220  0,630

 50,000 27,200  38,570

 53,400 49,100

 11,900 8,500  10,500

Fermentacja mezofilowa-odwadnianie-higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,545.000  1,079.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 296,400 Marian Wityk  1,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804052

 1

288

0004 Makowiskonumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 1 078,600 Marian Wityk  4,01

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804042

 2

288

0004 Makowiskonumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 1 575,000 Marian Wityk  6,79

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804011

 3

485

0004numer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 775,000 Hubert Demirski  3,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804052

 4

14/2

26/2

0010 wietlin 1numer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 1 650,000 Marian Wityk  7,67

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804011

 5

484

0004 Makowiskonumer obrębu geodezyjnego

1927



Organ wydający

37-716 Orły, ul. Wincentego Witosa 11 56

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

016/671-26-93

650005706

7950010577

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 59,950
 31,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,600  3,995

 0,460  0,476 0,492

 35,600 27,100

 1,550 1,290  1,420

 50,000 29,000  39,650

 0,320 0,32  0,320

 33,700 18,400  26,050
 501,000  548,000  524,500

 0,050  1,390  0,720

 4,730 3,520  4,125

 1 827,000 1 380,000  1 603,500

 4,390
 0,300 0,055  0,178

 16,600 15,100  15,850

 61,800 58,100

 6,800 6,800  6,800

Ods±czanie na prasie, workowanie, przekazywanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 86.500  41.800

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 22,710 FHU "BUDINSTEL"

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1814

18

1814011

 1

numer obrębu geodezyjnego

1928



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

16 632-26-21

650021533

7930003769

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 

LUBACZOWIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 25,900
 29,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,770  2,380

 0,370  0,380 0,390

 29,900 28,000

 0,940 0,840  0,940

 12,900 8,830  11,410

 0,110 0,05  0,080

 33,400 6,190  15,330
 116,000  136,000  126,000

 0,440  0,680  0,530

 25,000 21,000  22,930

 412,000 390,000  402,330

 3,310
 0,210 0,040  0,130

 18,300 6,150  10,520

 31,000 20,300

 7,800 6,800  7,530

odwadnianie i higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 812.400  230.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 85,800 Jan Janczura  3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809042

 1

48, 49, 50

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 262,000 Stanisław Kogut  11,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809042

 2

182, 183, 145, 138, 139, 142, 146, 49, 20/17, 

177/1, 177/2

numer obrębu geodezyjnego

1929



średnia37-621 

Basznia Dolna, 

ul. Os. 

Sportowe 12/1

1 108,100 Jacek Rozwód  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809032

 3

977/4, 25/8

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 21,600 Zdzisław Mamczura  1,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809011

 4

999, 1031

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 252,400 Marian Rak  10,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809025

 5

3779, 3780, 3903, 3944, 4429, 3972, 3796, 

3772, 3932, 3931, 3930, 3930/1, 3855

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 50,500 Czesław Mańczak  1,67

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809042

 6

644/1, 644/2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 32,000 Janusz Antonik  1,02

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1809

18

1809042

 7

1015, 190/5

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

37-716 Orły, ul. Wincentego Witosa 11 56

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

016/671-26-93

650005706

7950010577

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1930



 60,850
 46,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,560  3,600

 0,330  0,390 0,460

 49,500 43,400

 0,975 0,646  0,811

 49,300 15,100  32,200

 0,340 0,30  0,320

 23,500 19,600  21,550
 181,000  182,000  181,500

 0,743  0,811  0,779

 3,790 3,310  3,550

 1 378,000 814,000  1 096,000

 3,640
 0,046 0,040  0,043

 31,400 15,100  23,250

 65,200 56,500

 7,400 7,000  7,200

Poletko odciekowe, przekazywanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 23.400  8.800

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

013-43-683-11

370374107

6840001341

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w 

Krośnie Sp. z o. o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS-III.7221.4.2013

.BF

2014-01-20

do:

od: 2014-02-14

2013-12-31

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

1931



 66,600
 18,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 5,100  5,600

 0,500  0,500 0,600

 20,600 16,400

 2,600 2,400  2,500

 41,000 21,000  32,500

 0,800 0,40  0,600

 110,000 57,000  82,700
 142,000  196,000  173,700

 1,100  3,700  2,000

 3,700 2,500  3,300

 1 345,000 860,000  1 002,200

 6,100
 3,500 0,500  1,100

 292,000 47,000  110,800

 71,700 62,300

 8,200 7,400  7,900

fermrntacja metanowa+ odwodnienie na prasie tasmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 7,295.530  1,732.210

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 838,850 PHU Zieliński  3,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804052

 1

704/5

0008 Tucholanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 672,650 GOLDAN sp. z o. o.  9,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807043

 2

404/10

005 Moderówkanumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 6 118,850 PHU Zbigniew Zielinski  27,95

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804021

 3

94

0002 Chałupki Chotyńskienumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

37-565 ROŹWIENICA, 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

166225887

650900387

7922033879

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA ROŹWIENICA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1932



 29,950
 29,150

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,160  1,660

 0,110  0,140 0,180

 32,400 25,900

 1,130 0,840  0,980

 8,930 5,740  7,330

 0,290 0,10  0,190

 19,000 4,960  11,980
 52,900  158,000  105,450

 0,410  0,900  0,655

 26,900 19,800  23,350

 679,000 439,000  559,000

 2,170
 0,210 0,290  0,250

 13,700 5,290  9,495

 34,400 25,500

 12,600 12,300  12,450

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 114.000  32.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 1 20,000 Malec Michał  0,71

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804102

 1

71/2

0001numer obrębu geodezyjnego

ciężka 1 36,000 Piotr Porczak  1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804102

 2

1

0001numer obrębu geodezyjnego

ciężka 1 18,000 Waldemar Fudali  0,88

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804102

 3

1043

0010numer obrębu geodezyjnego

ciężka 1 40,000 Kędziora Stanisław  1,18

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804102

 4

1056

0010numer obrębu geodezyjnego

1933



Organ wydający

37-723 Stubno, 69A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

167354014

651501560

7952266329

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RO¦.II.6223-30/09 2009-09-03

do:

od: 2009-09-03

2019-08-31

Starosta Przemyski

 75,000
 24,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,850  5,045

 0,420  0,470 0,520

 34,500 15,000

 1,550 0,960  1,255

 33,100 25,400  29,250

 0,270 0,25  0,260

 27,000 18,300  23,050
 82,600  144,000  113,300

 0,554  0,787  0,671

 2,880 2,140  2,510

 1 158,000 840,000  999,000

 7,240
 0,250 0,056  0,153

 17,800 12,040  15,100

 82,000 68,000

 6,700 6,400  6,550

Odwadnianie i wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 196.000  45.650

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 43,050 Ryszard Barszczak  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813082

 1

140

Rożubowicenumer obrębu geodezyjnego

1934



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0134420005

180410630

6852271721

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zakład komunalny w Osieku Jasielskim

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 47,400
 16,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,750  4,240

 0,640  0,715 0,790

 18,200 15,000

 1,030 0,810  0,920

 15,000 15,000  15,000

 0,265 0,17  0,215

 24,000 12,000  18,000
 63,000  130,000  96,500

 1,000  2,100  1,550

 18,260 13,820  16,040

 1 611,000 1 015,000  1 313,000

 4,730
 0,130 0,100  0,115

 43,000 17,000  30,000

 52,900 41,900

 12,600 12,400  12,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 140.000  22.740

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 3 140,000 Gminny Zakład 

Komunalny w Osieku 

Jasielskim

 0,58

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805082

 1

227

003numer obrębu geodezyjnego

1935



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

134416481

180616810

6852304998

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. w Nowym 

Żmigrodzie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 81,170
 15,080

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 7,120  7,340

 0,440  0,490 0,500

 15,200 14,500

 2,010 1,250  1,380

 15,000 15,000  15,000

 0,340 0,22  0,320

 33,000 28,000  28,800
 130,000  137,000  135,800

 1,000  1,000  1,000

 2,130 1,820  1,870

 1 016,000 909,000  926,800

 7,380
 0,900 0,250  0,790

 28,000 16,000  18,000

 81,900 77,500

 7,500 6,500  6,670

tlenowa stabilizacja i odwadnianie mechaniczne na prasie taśmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 124.700  19.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 1 124,700 Radosław Czyrkiewicz  0,54

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1805

18

1805032

 1

632/2, 633/1

0009 Pagóreknumer obrębu geodezyjnego

1936



Organ wydający

37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

016-678-32-59

650030510

7950008221

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS-III.7221.45.201

4.MM

2014-01-14

do:

od: 2014-01-14

2024-12-31

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

 49,280
 18,830

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  3,140

 0,430  0,530 0,620

 20,800 17,800

 2,120 1,500  1,740

 51,000 31,200  29,580

 2,580 0,09  1,200

 39,000 26,600  33,130
 139,000  227,000  178,800

 1,150  2,720  1,730

 5,350 2,550  4,950

 1 290,000 876,000  1 067,300

 3,860
 0,490 0,170  0,340

 30,200 19,100  25,420

 56,400 43,700

 9,800 6,700  8,480

Fermentacja w zamkniętych komorach fermrntacyjnych, odwadnianie na prasie ta¶mowej, wapnowanie.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,390.000  1,015.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

ciężka 5 400,000 Gospodarstwo Rolne 

Dariusz Małachowski

 21,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813082

 1

532/5

4 Krównikinumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 814,000 Gospodarstwo Rolne 

Małgorzata 

Małachowska

 24,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813062

 2

281/3

3 Jaksmanicenumer obrębu geodezyjnego

1937



ciężka 5 565,000 Gospodarstwo Rolne 

Magdalena 

Małachowska

 29,69

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813082

 3

426, 139/11

9 Nehrybka (426), 1 Hureczkonumer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 608,000 Gospodarstwo rolne 

Piotr Czyszkiewicz

 21,79

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813082

 4

498, 499, 500, 401/8, 401/9, 158/2, 159/2, 

160/2, 385/7, 385/8, 387, 580/76

6 Siedliska, 4 Krówniki (580/76)numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

13435106

004022843

6840001097

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 42,130
 23,730

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 2,660  3,680

 0,670  0,780 0,910

 29,400 19,700

 1,070 0,860  0,990

 29,000 15,000  19,660

 0,571 0,14  0,324

 50,000 16,000  35,660
 83,000  154,000  126,660

 1,000  2,200  1,500

 24,800 10,120  15,300

 906,000 572,000  741,660

 4,460
 0,160 0,100  0,120

 41,000 32,000  36,330

 51,800 24,600

 12,500 12,400  12,450

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 726.000  171.040

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

1938



średnia 5 97,700 Gmina Rymanów  0,48

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807083

 1

3345

0001numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 137,100 Sagan Tomasz  0,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807083

 2

465, 766

0021numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 136,600 Gmina Rymanów  0,67

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807085

 3

2044

0001numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 3 379,950 Sygan Tomasz  0,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807085

 4

765, 766

0021numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 76,200 Janusz Zieminski  0,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807085

 5

1709, 1710

0001numer obrębu geodezyjnego

ciężka 5 166,800 Gmina Rymanów  1,09

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1807

18

1807085

 6

4336/1

0005numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(013)4647800

370301150

6870005556

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1939



 59,030
 17,430

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,700  4,700

 0,530  0,620 0,730

 17,800 17,000

 3,000 2,300  2,630

 152,000 137,000  142,670

 1 057,000 767,00  920,000

 0,630 0,370  0,460
 0,930  1,200  1,080

 5,600  26,000  16,530

 3,500 3,100  3,370

 24,000 16,000  19,670

 4,700
 0,460 0,430  0,440

 34,000 23,000  27,000

 61,000 57,700

 8,200 7,300  7,770

Fermentacja dwustopniowa, wapniowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,330.000  754.400

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 3 912,200 PPHU STEF-MARK 

Stefanik Marian

 13,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1804

18

1804042

 1

12/2, 257

Wietlin I Gm. Laszki, Makowiskonumer obrębu geodezyjnego

ciężka 3 1 033,940 Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna ROZWÓJ

 4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1817

18

1817011

 2

762

KOSTAROWCEnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

016-65-11-156

650900453

7951605628

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Dubiecko

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1940



 32,900
 23,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,500  2,500

 0,220  0,220 0,220

 23,400 23,400

 0,573 0,573  0,573

 9,410 9,410  9,410

 0,070 0,07  0,070

 9,710 9,710  9,710
 84,600  84,600  84,600

 0,588  0,588  0,588

 17,400 17,400  17,400

 393,000 393,000  393,000

 2,500
 0,070 0,070  0,070

 4,120 4,120  4,120

 32,900 32,900

 12,700 12,700  12,700

Stabilizacja tlenowa, odwodnienie na prasie mechanicznej PPG-1000, obróbka biologiczna - wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 16.500  4.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 16,500 Piotr Ciurkiewicz  0,49

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1813

18

1813022

 1

721/2, 721/1

0003numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, ul. Pl. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

015-847-10-73

831315039

8141560952

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW,KANALIZACJI I OCZYSZCZANIA W 

MAJDANIE KRÓLEWSKIM

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

1941



 62,100
 19,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,950  3,095

 0,120  0,190 0,260

 21,400 18,400

 1,250 0,970  1,110

 13,600 11,500  12,550

 0,200 0,09  0,145

 13,100 5,750  9,425
 107,000  131,000  119,000

 0,250  0,920  0,585

 9,020 4,920  6,970

 483,000 458,000  470,500

 3,240
 0,220 0,220  0,220

 9,960 4,420  7,190

 63,000 61,200

 12,300 11,600  11,950

Higienizacja i odwadnianie na prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 66.000  13.314

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 10,000 Andrzej Sudoł  0,71

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1806

18

1806032

 1

2451

Krządkanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 13,000 Władysław Serafin  0,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1806

18

1806032

 2

2783

Krządkanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 11,000 Bogusław Falarz  0,68

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1820

18

1820013

 3

3240

ŚLĘZAKInumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 16,000 Bogusław Falarz  0,87

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1820

18

1820013

 4

3241

ŚLĘZAKInumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 16,000 Piotr Chyra  0,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1806

18

1806032

 5

1947

Krządkanumer obrębu geodezyjnego

1942



Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia

a) Pozwolenia zintegrowane

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 ŚR-IV.6222.4.2016 "SOKOŁÓW" S.A. Sokołów Podlaski, ul. 

Aleja 550- lecia 1  2, 

08-300 

Starosta Jarosławski 30-05-2016 od 30-05-2016

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106  800,0000

020201  15,0000

020202  6 000,0000

020203  200,0000

020204  2 000,0000

020280  50,0000

020281  2 000,0000

020680  10,0000

030105  400,0000

130208  5,0000

150101  300,0000

150102  300,0000

150103  100,0000

150104  30,0000

150110  0,3000

150111  0,1000

150203  1,5000

160103  0,5000

160213  1,5000

160216  2,0000

160506  0,5000

160601  2,0000

170101  50,0000

170201  100,0000

170401  1,0000

170402  0,5000

170405  100,0000

170407  50,0000

1943



170411  1,0000

170904  50,0000

190801  1 000,0000

191201  50,0000

191204  1 500,0000

b) Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 ABS.6220.11.2016.MK EUROMETAL 

SPÓŁKA AKCYJNA

, ul. Mościckiego 8, 

37-450 Stalowa Wola

Starosta Stalowowolski 10-08-2016 od 31-10-2014 do 

30-10-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003  200,0000

101009  10,0000

101099  60,0000

110107  600,0000

120102  18,0000

120103  500,0000

120109  15,0000

120113  0,0100

120116  10,0000

120199  1,0000

130110  35,0000

130205  5,0000

130208  5,0000

150101  30,0000

150102  10,0000

150103  50,0000

150104  10,0000

150202  2,0000

150203  3,0000

160213  0,3000

160214  0,3000

160601  0,5000

161106  50,0000

170402  4 500,0000

170405  25,0000

190809  80,0000

1944



Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

101099  120,0000R4

120103  520,0000R4

120199  150,0000R4

170401  10,0000R4

170402  6 000,0000R4

191203  110,0000R4

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 ABS.6220.1.2016.MK ZAKŁAD OBRÓBKI 

CIEPLNEJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

37-450 Stalowa Wola, 

ul. Kwiatkowskiego 1

Starosta Stalowowolski 04-02-2016  do 03-02-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110302  6,0000

120102  0,7000

120121  0,2000

130110  0,0100

130205  3,0000

150104  0,7000

150110  0,3000

150202  0,8000

150203  0,7000

160107  0,4000

160213  0,3000

160214  0,5000

161106  0,5000

170405  7,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 O¦.6220.6.2016.JG Przedsiębiorstwo 

"Polgraf" Sp. z o. o.

, ul. Wojska Polskiego 

3, 39-300 Mielec

Starosta Mielecki 20-05-2016 od 20-05-2016 do 

20-05-2026

Wytwarzanie

1945



kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  500,0000

070213  0,8000

070280  0,2000

080313  0,2000

080315  0,2000

090102  1,5000

120112  0,0100

130205  0,5000

150101  0,4000

150102  2,0000

150104  1,5000

150110  0,0500

150202  4,0000

150203  0,0500

170402  4,5000

170405  3,0000

180103  0,0300

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 SR-VI.6221.17.2016 "MoToRes" Danuta 

Rzeszutek

35-326 Rzeszów, ul. 

Graniczna 8/23

Prezydent Miasta Rzeszowa 12-12-2016 od 12-12-2016 do 

12-12-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,1000

130205  3,0000

130206  3,0000

130208  5,0000

140601  0,5000

150102  10,0000

150103  3,0000

150103  10,0000

150110  2,0000

150202  2,0000

150203  0,5000

160103  0,0000

160103  1,5000

160107  1,5000

1946



160113  1,0000

160114  0,5000

160115  0,5000

160117  2,0000

160118  1,0000

160119  0,5000

160120  2,0000

160213  0,1000

160214  0,5000

160601  15,0000

160602  3,0000

160605  0,5000

170402  0,5000

170405  3,0000

170407  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 O¦.6220.1.2016.JG "AUTOPART" 

SPÓŁKA AKCYJNA

, ul. Kwiatkowskiego 2a, 

39-300 Mielec

Starosta Mielecki 26-02-2016 od 26-02-2016 do 

26-02-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  65,0000

080318  0,5000

120101  45,0000

130205  1,0000

130206  1,0000

130208  1,0000

150101  30,0000

150102  40,0000

150103  20,0000

150104  12,0000

150105  5,0000

150106  5,0000

150202  10,0000

150203  5,0000

160103  5,0000

160119  65,0000

160213  1,0000

160214  1,0000

1947



160601  100,0000

160606  50,0000

170107  10,0000

170202  2,0000

170203  10,0000

170405  10,0000

170407  5,0000

170411  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 ABS.6220.8.2016.MK Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

IRYS s.c. M. i M. 

Więcek

, ul. Przemysłowa 65, 

37-450 Stalowa Wola

Starosta Stalowowolski 06-06-2016  do 05-06-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  0,5000

120102  1,0000

120103  0,5000

120104  1,0000

120115  1,0000

120121  0,5000

120301  1,0000

130110  3,0000

130205  1,0000

130208  1,0000

150202  1,0000

150203  0,5000

160103  2,0000

160107  0,5000

160117  10,0000

160118  7,0000

160122  10,0000

160199  10,0000

160213  0,1000

160216  1,0000

160601  1,0000

160603  1,0000

1948



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 WRL.6220.3.2016 Zespół Opieki 

Zdrowotnej Szpital z 

Uśmiechem

, ul. Krakowska 91, 

39-200 Dębica

Starosta Dębicki 11-04-2016 od 10-05-2013 do 

09-05-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060404  0,0500

090101  4,0000

090104  5,0000

090107  1,5000

090180  0,0100

150101  5,0000

150102  4,0000

150107  6,0000

150110  0,2000

150202  1,0000

160213  2,0000

160214  1,0000

160215  1,0000

160216  0,5000

160601  0,1000

160604  0,5000

160605  0,1000

168001  0,0500

170101  5,0000

170201  1,0000

170202  0,1000

170407  2,0000

180101  0,5000

180102  1,5000

180103  80,0000

180104  6,0000

180106  0,5000

180107  1,5000

180108  10,0000

180109  0,2000

180182  3,5000

190801  4,0000

1949



190805  30,0000

191201  3,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 R.6233.11.2016 Zakład 

Rolno-Przemysłowo-

Handlowy "GABRY¦" 

Gabriel Rzym

37-610 Narol, ul. 

Pałacowa 4

Starosta Lubaczowski 28-12-2016 od 28-12-2016 do 

27-12-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020701  15,0000

020780  15 000,0000

100101  20,0000

160213  0,0050

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 ŚR-I.6220.5.2016 ZAKŁAD 

USŁUGOWO-PRODU

KCYJNY "EMITER" 

SPÓŁKA JAWNA 

STANISŁAW BIEDA, 

PIOTR LIS

34-600 Limanowa, ul. 

Skrudlak 3

Starosta Jarosławski 19-09-2016 od 19-09-2016 do 

05-03-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105  50,0000

120121  0,5000

130111  3,0000

130206  3,0000

150101  20,0000

150102  20,0000

150103  5,0000

150110  1,0000

150202  0,3000

150203  1,0000

160213  0,0100

170203  130,0000

170405  1,0000

1950



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 SR-VI.6221.14.2016 Hamilton Sundstrans 

Poland Sp. z o. o.

35-078 Rzeszów, ul. 

Hetmańska 120

Prezydent Miasta Rzeszowa 17-08-2016 od 17-08-2016 do 

14-06-2021

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060404  0,1000

070213  20,0000

070299  2,0000

070704  100,0000

070710  30,0000

080111  5,0000

080112  5,0000

080121  5,0000

080409  5,0000

080410  5,0000

110105  100,0000

110106  200,0000

110107  100,0000

110109  30,0000

110111  100,0000

120101  50,0000

120102  20,0000

120103  25,0000

120104  20,0000

120109  40,0000

120110  40,0000

120113  5,0000

120117  10,0000

120118  30,0000

120121  10,0000

120301  40,0000

120302  20,0000

130205  40,0000

130208  10,0000

140603  40,0000

150101  40,0000

150101  80,0000

150102  20,0000

1951



150103  20,0000

150104  20,0000

150105  10,0000

150107  10,0000

150110  3,0000

150111  1,0000

150202  30,0000

150203  4,0000

160117  50,0000

160118  25,0000

160213  3,0000

160214  5,0000

160216  10,0000

160601  5,0000

160602  5,0000

160604  0,2000

160605  5,0000

168001  2,0000

170107  10,0000

170201  2,0000

170202  2,0000

170203  2,0000

170407  5,0000

170411  2,0000

190810  20,0000

190813  50,0000

190899  50,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 O¦.6220.16.2016.JG "Gumotiv" Sp. z o.o., 

Sp. k.

39-300 Mielec, ul. 

Inwestorów 11

Starosta Mielecki 21-09-2016 od 21-09-2016 do 

21-09-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  200,0000

070280  1 500,0000

130205  4,0000

150101  50,0000

150102  50,0000

150103  20,0000

1952



150104  5,0000

150110  2,0000

150202  2,0000

160213  0,2000

160214  0,1000

160216  0,1000

160601  1,0000

170402  5,0000

170405  50,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 SR-VI.6221.11.2016 CMC ZAWIERCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA

42-400 Zawiercie, ul. 

JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO 82

Prezydent Miasta Rzeszowa 05-08-2016 od 05-08-2016 do 

05-08-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199  1 200,0000

130113  0,8000

130208  0,2000

150104

150202  0,5000

160213  0,0500

160214  0,0500

170401  0,0500

170402  0,0500

170405  0,2000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 ABS.6220.7.2016.MK AUTO - SERVICE 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo - 

Usługowe KUCIO 

WŁADYSŁAW

37-403 Pysznica, ul. 

Wolności 156

Starosta Stalowowolski 30-05-2016  do 29-05-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070704  0,0250

080111  0,0350

1953



120101  0,1500

120113  0,0100

120121  0,0350

130205  1,1500

150101  0,0450

150102  0,0650

150104  0,0800

150110  0,0350

150202  0,0250

150203  0,0500

160103  0,1500

160107  0,1500

160113  0,0200

160115  0,0250

160117  0,5500

160118  0,0550

160119  0,0850

160213  0,0050

160214  0,0350

160601  0,0750

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 KOŚ.II.4-7615/5/08 INGLOT Sp. z o.o. , ul. Lwowska  154, 

37-700 Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla 07-03-2016 od 07-03-2016 do 

09-03-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070604  15,0000

070610  3,0000

130310  5,0000

150110  10,0000

160213  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 AO¦.6221.1.2016 INGLOT Sp. z o.o. , ul. Lwowska  154, 

37-700 Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla 07-03-2016 od 07-03-2016 do 

09-03-2025

Wytwarzanie

1954



kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030104  20,0000

030105  60,0000

070604  45,0000

070610  45,0000

070681  60,0000

070699  40,0000

120101  50,0000

120103  10,0000

120105  120,0000

120117  10,0000

120199  60,0000

130310  20,0000

130502  40,0000

150101  70,0000

150102  70,0000

150103  25,0000

150104  10,0000

150107  80,0000

150110  40,0000

150203  100,0000

160213  4,0000

160214  4,0000

160216  1,0000

160506  10,0000

170107  50,0000

180103  0,5000

190801  0,5000

190810  0,5000  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 OŚ.6220.5.2015 Z.P.H. Hurtownia 

Części Zamiennych 

Jan Tarapata

39-322 Tuszów 

Narodowy, 3

Starosta Kolbuszowski 28-01-2016  do 28-01-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080116

110302

1955



120101

120103

120109

120118

120121

120301

130110

130205

150202

160213

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 WRL.6220.6.2016 Fabryka Farb, 

Lakierów i Klejów 

CHEMSTAL Sp. z o.o.

, ul. Wiśniowa 15, 

39-200 Dębica

Starosta Dębicki 09-08-2016 od 09-08-2016 do 

08-08-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  5,0000

080112  2,5000

080117  2,0000

080410  2,0000

080416  2,0000

100101  3,0000

130110  1,0000

130205  1,0000

150101  10,0000

150102  15,0000

150103  5,0000

150110  15,0000

150202  2,0000

160103  0,5000

160213  0,2000

160214  0,5000

160216  0,0500

160506  0,3000

160601  0,2000

170405  10,0000

1956



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 OS.6220.8.2016 WSTECH S.C. 

R.LORENS, 

W.PIELECH, 

J.MAZUR

38-500 Sanok, ul. 

Okulickiego 43

Starosta Sanocki 06-06-2016  do 06-06-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105

070213

080111

080112

080201

110108

110109

110110

110111

110112

110113

120101

120103

120108

120109

120113

120121

130110

130111

130113

130205

130206

130208

150101

150102

150103

150104

150109

150110

150202

150203

1957



160213

160214

160216

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 WRL.6220.5.2016 DARCO Sp. z o.o. , 39-206 Pustków 

Osiedle

Starosta Dębicki 31-05-2016 od 09-07-2015 do 

08-07-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  20,0000

080113  8,0000

080201  18,0000

120101  10,0000

130105  1,5000

130110  1,0000

130208  0,4000

140603  2,0000

150101  20,0000

150102  12,0000

150203  0,3000

160213  0,1000

160214  0,4000

160216  0,1000

160601  0,2000

170401  4,0000

170405  400,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 OS-6220.9.2016 FIBRAX SANOK Sp. z 

o.o.

38-500 Sanok, ul. Okrzei 

3

Starosta Sanocki 16-09-2016 od 16-09-2016 do 

16-09-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  5,0000

070280  250,0000

130205  2,0000

150101  50,0000

1958



150102  10,0000

150103  10,0000

150104  0,2000

150110  0,5000

150202  2,0000

160117  5,0000

160118  5,0000

160213  1,5000

160214  1,5000

160216  0,3000

160601  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 R.6233.19.2015 Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Lubaczowie

37-600 Lubaczów, ul. 

Mickiewicza 168

Starosta Lubaczowski 13-01-2016 od 13-01-2016 do 

12-01-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205  0,1000

160213  0,2000

160601  0,1000

180102  4,0000

180103  20,0000

180104  0,2000

180106  0,0200

180108  0,0100

200301  90,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 ABS.6220.6.2015.MK/6 "POLTRA" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

37-450 STALOWA 

WOLA, ul. 

PRZEMYSŁOWA 29

Starosta Stalowowolski 07-01-2016  do 07-01-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  200,0000

1959



120103  50,0000

120109  5,0000

120109  5,0000

120114  3,0000

120121  0,1000

130205  0,3000

150110  1,5000

150110  1,5000

150202  1,0000

150202  1,0000

150203  0,0500

160107  0,5000

160213  0,0500

160213  0,0500

160214  0,0500

160214  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 O¦.6220.7.2016.JG OFICYNA 

WYDAWNICZA 

PRESS-MEDIA

02-414 WARSZAWA, ul. 

KS. JULIANA 

CHROŚCICKIEGO 

83/134

Starosta Mielecki 20-05-2016

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  150,0000

070213  0,3500

070280  0,1000

080313  0,0300

080315  0,0150

080318  0,0200

090102  0,4000

120112  0,0200

130110  0,3000

130205  0,2500

150101  0,3000

150102  0,4000

150104  0,2500

150202  1,5000

160103  0,0300

1960



160213  0,3000

160216  0,0030

160601  0,0500

170402  1,0000

170405  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 O¦.6220.7.2016.JG OFICYNA 

WYDAWNICZA 

PRESS-MEDIA

02-414 WARSZAWA, ul. 

KS. JULIANA 

CHROŚCICKIEGO 

83/134

Starosta Mielecki 20-05-2016 od 20-05-2016 do 

20-05-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  300,0000

070213  0,3500

070280  0,1000

080313  0,3000

080315  0,1500

080318  0,1000

090102  1,0000

120112  0,0500

130110  0,5000

130205  0,5000

130802  0,5000

150101  0,5000

150102  1,0000

150104  0,5000

150110  0,1000

150202  2,5000

150203  0,0500

160103  0,2500

160213  0,1000

160216  1,5000

160601  1,5000

160604  0,1000

170402  2,0000

170405  6,0000

1961



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 ABS.6220.12.2016.MK GAB II CZOKAŁO 

SPÓŁKA JAWNA

37-450 Stalowa Wola, 

ul. Przemysłowa 43

Starosta Stalowowolski 19-12-2016 od 19-12-2016 do 

18-12-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  1,5000

120101  3,5000

120102  200,0000

120113  0,3000

120118  0,3000

120121  0,2000

150103  2,0000

150104  1,0000

150110  1,0000

150202  0,5000

150203  0,5000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 ŚR-I.6220.1.2016 KRYNICKI 

RECYKLING SPÓŁKA 

AKCYJNA

10-089 OLSZTYN, ul. 

JAROSŁAWA 

IWASZKIEWICZA 48

Starosta Jarosławski 01-04-2016 od 01-04-2016 do 

20-02-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150203  4,0000

191202  900,0000

191203  700,0000

191205  6 000,0000

191209  34 396,0000

191212  4 500,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

150107  154 000,0000R5

191205  14 000,0000R12

200102  4 500,0000R12

1962



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 ABS.5.2016.MK THONI ALUTEC 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

, ul. Przyszowska 1, 

37-464 Stalowa Wola

Starosta Stalowowolski 05-04-2016  do 04-04-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110111  150,0000

120103  3 000,0000

120104  50,0000

120109  1 000,0000

120121  20,0000

120301  100,0000

130110  35,0000

130205  35,0000

150101  150,0000

150102  250,0000

150103  250,0000

150104  50,0000

150110  50,0000

150202  50,0000

150203  100,0000

160117  350,0000

160118  250,0000

160119  250,0000

160213  1,0000

160214  15,0000

160216  2,0000

160601  20,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 OS-III.7221.15.2016.M

M

EXALO DRILLING 

SPÓŁKA AKCYJNA

64-920 PIŁA, ul. 

STASZICA 9

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

27-07-2016 od 27-07-2016 do 

15-08-2016

Wytwarzanie

1963



kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  2,0000

130205  3,0000

130208  2,0000

150202  0,5000

160107  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 OS.6220.3.2016 EXALO DRILLING 

SPÓŁKA AKCYJNA

64-920 PIŁA, ul. 

STASZICA 9

Starosta Sanocki 04-05-2016  do 04-05-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  1,0000

080117  1,0000

120101  0,0500

120113  0,0300

130205  40,0000

130208  40,0000

130508  60,0000

150101  2,0000

150102  2,0000

150104  0,2000

150105  5,0000

150110  1,0000

150202  10,0000

150203  5,0000

160103  50,0000

160107  10,0000

160113  1,0000

160114  2,0000

160117  100,0000

160119  10,0000

160199  20,0000

160211  1,0000

160213  5,0000

160214  5,0000

160215  5,0000

160601  10,0000

1964



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 OS.6220.10.2016 "Trans NG SANOK" 

Sp. z o.o.

, ul. Rymanowska 45, 

38-500 Sanok

Starosta Sanocki 20-09-2016 od 20-09-2016 do 

20-09-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080118  0,2000

120101  0,5000

120121  0,5000

130205  5,0000

130208  7,0000

150202  3,0000

160103  7,0000

160107  1,0000

160113  2,0000

160213  1,0000

160214  0,5000

160216  0,5000

160601  1,0000

170405  10,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 AO¦.6221.3.2016 "MOTO-FAN" S.C. 

Anna i Robert Żero

37-700 Przemy¶l, ul. 

Mickiewicza 65A

Prezydent Miasta Przemyśla 21-04-2016 od 21-04-2016 do 

21-04-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,0300

130111  0,1000

130113  0,2000

130204  1,0000

130205  0,5000

130206  0,2000

130207  0,2000

130208  1,0000

130501  3,0000

130502

1965



130508  4,0000

150101  1,0000

150102  0,5000

150104  0,1000

150202  0,2000

150203  0,2000

160103  4,0000

160107  0,8000

160112  0,1500

160113  0,2000

160114  0,2000

160117  1,5000

160118  0,2000

160119  0,1500

160120  3,0000

160601  6,0000

160802  0,0100

160807  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 OŚ.6220.1.2016 Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej

, ul. Grunwaldzka 4, 

36-100 Kolbuszowa

Starosta Stalowowolski 18-02-2016  do 18-02-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090101  1,0000

090101  1,0000

090104  1,0000

090104  1,0000

090107  0,2000

090107  0,2000

160213  4,0000

160213  4,0000

180103  10,0000

180103  4,0000

180106  0,1000

1966



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 OS.6220.8.2016.JG P.F."COBI" S.A. , ul. Wojska Polskiego  

3, 39-300 Mielec

Starosta Mielecki 20-05-2016 od 02-06-2014 do 

17-12-2019

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  100,0000

080111  1,5000

080318  0,3000

080409  0,3000

120102  8,0000

120109  1,0000

120116  0,5000

120199  0,2000

130113  15,0000

130507  1,0000

150101  40,0000

150102  30,0000

150105  25,0000

150110  6,0000

150111  0,1500

150202  0,6000

160213  0,5000

160216  0,5000

160601  0,5000

160604  0,3000

170405  15,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 OS-III.7221.2.2016.MM Huta Stalowa Wola 

-HSW S.A.

, ul. gen. Tadeusza 

Kasprzyckiego 8, 37-450 

Stalowa Wola

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

02-06-2016 od 02-06-2016 do 

30-04-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070108  8,0000

080111  50,0000

1967



080113  50,0000

080409  5,0000

110105  40,0000

110108  20,0000

110113  10,0000

120101  5 000,0000

120102  500,0000

120103  30,0000

120107  20,0000

120109  50,0000

120114  20,0000

120117  100,0000

120121  80,0000

130110  40,0000

130205  40,0000

130307  50,0000

140603  15,0000

150101  60,0000

150102  50,0000

150103  100,0000

150104  20,0000

150110  20,0000

150202  40,0000

150203  20,0000

160214  100,0000

160216  40,0000

160506  5,0000

190207  5,0000

190810  50,0000

190814  60,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 SR-VI.6221.7.2016 POLIMARKY Sp. 

zo.o.o

35-082 Rzeszów, ul. 

Bieszczadzka 10a

Prezydent Miasta Rzeszowa 30-06-2016 od 30-06-2016 do 

30-06-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070204  0,1000

070208  3,5000

070213  1 500,0000

1968



120101  2,0000

130113  0,0050

130205  0,5000

150101  50,0000

150102  50,0000

150103  10,0000

150105  10,0000

150110  1,0000

150202  0,5000

150203  1,0000

160213  0,0500

160605  0,1000

191204  100,0000

191212  50,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

070213  5 000,0000R3

070213  6 000,0000R3

070213  400,0000R3

120105  4 000,0000R3

120105 R4

120105  1 000,0000R3

120105  5 000,0000R3

150102  6 000,0000R3

191204  6 000,0000R3

191204  5 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 ABS.6220.4.2016.MK IWAMET Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola, 

ul. Grabskiego 28

12-04-2016  do 11-04-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105  4,0000

101003  300,0000

101008  4 000,0000

101012  8,0000

101099  15,0000

110105  10,0000

1969



110107  10,0000

110111  35,0000

110112  40,0000

110113  10,0000

110114  20,0000

110198  1,0000

120101  100,0000

120102  10,0000

120103  150,0000

120104  15,0000

120105  20,0000

120109  4,0000

120115  1,0000

120121  0,8000

130110  2,0000

130110  1,5000

150110  1,0000

150110  1,0000

150202  1,5000

150202  1,5000

150203  1,5000

160506  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 OS.6220.6.2016 PASS-POL Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. 

Reymonta  19

Starosta Sanocki 17-05-2016 od 07-09-2015 do 

11-05-2017

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070103  3,0000

070213  120,0000

070280  600,0000

080409  0,5000

080499  15,0000

110109  10,0000

120101  10,0000

120109  3,0000

130205  2,0000

130702  2,0000

150101  250,0000

1970



150102  200,0000

150103  15,0000

150106  3,0000

150110  2,0000

150202  45,0000

160103  0,3000

160114  2,0000

160117  25,0000

160118  70,0000

160213  3,0000

160214  3,0000

160216  2,0000

160601  0,5000

170402  20,0000

170405  100,0000

180109  0,0100

190814  60,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 OS.6220.5.2016 TRI (POLAND) Sp. z 

o.o.

38-540 Zagórz, ul. 

Składowa 2

Starosta Sanocki 30-05-2016  do 21-06-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280  600,0000

070299  5,1000

080111  15,0000

080118  21,9000

080121  0,1700

080409  0,7000

110198  4,2500

120101  17,0000

120102  1 700,0000

120103  24,0000

120109  1,7000

120115  10,2000

130110  51,0000

130111  1,7000

130205  3,4000

150202  20,4000

1971



150203  17,0000

160213  3,0600

160215  3,0000

160216  6,8000

160305  8,5000

160601  1,0500

160602  1,0500

170405  100,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 O¦.6220.10.2016.JG Yasa Motors Poland 

Sp. z o.o., Sp. k.

39-300 Mielec, ul. 

Wojska Polskiego 3

Starosta Mielecki 20-05-2016 od 01-07-2015 do 

01-07-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070608  20,0000

080318  0,1500

110107  45,0000

110198  150,0000

120103  100,0000

120104  20,0000

120109  20,0000

120121  0,8500

120301  35,0000

150101  2,0000

150102  2,0000

150104  2,0000

150106  2,0000

150110  1,5000

150202  0,4500

160213  0,1000

170405  90,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 OŚ.6220.2.2016 Zakład 

Produkcyjno-Usługow

y CMOL -FRUT Stefan 

Wrzask

36-105 Cmolas, 360a Starosta Kolbuszowski 26-04-2016  do 26-04-2026

1972



Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103  80,0000

020380  80,0000

130205  3,0000

130206  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 OS-III.7221.3.2016.MM Tikkurila Polska S.A. , ul. I.MOŚCICKIEGO  

23, 39-200 DĘBICA

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

27-04-2016 od 27-04-2016 do 

30-06-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  180,0000

080112  350,0000

080318  0,0500

120101  3,0000

120103  2,0000

120105  2,0000

130205  0,2000

150101  220,0000

150102  240,0000

150103  10,0000

150104  150,0000

150105  30,0000

150106  0,1000

150110  20,0000

150202  20,0000

160213  1,5000

160214  1,5000

160602  1,0000

170405  50,0000

170407  30,0000

190801  0,5000

190802  20,0000

190805  80,0000

190813  10,0000

190814  150,0000

1973



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 OLR.IV.6220.3.2011 FIRMA CHAMOT Józef 

Chamot

Jata, 92a, 37-430 

Jeżowe

Starosta Niżański 18-03-2016 od 16-05-2012 do 

24-08-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100280  100,0000

130110  0,4000

130205  0,5000

130206  0,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  1,0000

150104  0,2000

150202  0,2000

150203  0,3000

160103  3,0000

160107  0,1000

160113  0,1000

160114  0,1000

160117  150,0000

160213  0,1000

160214  0,5000

160601  0,2000

170101  10,0000

170405  1 700,0000

191001  2 350,0000

191201  0,3000

191202  100,0000

191204  0,2000

191207  0,5000

191212  100,0000

Transport

kod odpadów

020103

030105

070280

100102

100180

1974



100181

100201

100208

100210

100280

100299

100809

100903

100906

100908

100910

100912

100980

101003

101006

101008

101010

101099

101201

101203

101206

101208

101210

108003

108005

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120117

120121

150101

150102

150106

150107

160103

160117

1975



160118

161102

161104

161106

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170202

170204

170302

170380

170401

170402

170405

170411

170508

170604

170802

170904

190112

190902

191001

191002

191204

191210

191212

200301

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 OLR.IV.6220.3.2011 FIRMA CHAMOT Józef 

Chamot

Jata, 92a, 37-430 

Jeżowe

Starosta Niżański 18-01-2016 od 16-05-2012 do 

24-08-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100280  100,0000

130110  0,4000

1976



130205  0,5000

130206  0,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  1,0000

150104  0,2000

150202  0,2000

150203  0,3000

160103  3,0000

160107  0,1000

160113  0,1000

160114  0,1000

160117  150,0000

160213  0,1000

160214  0,5000

160601  0,2000

170101  10,0000

170405  1 700,0000

191001  2 350,0000

191201  0,3000

191202  100,0000

191204  0,2000

191207  0,5000

191212  100,0000

Transport

kod odpadów

020103

030105

100102

100180

100181

100201

100208

100210

100280

100299

100809

100903

100906

100908

100910

1977



100912

100980

101003

101006

101008

101010

101099

101201

101203

101206

101208

101210

108003

108005

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120117

120121

150101

150102

150107

160103

160117

160118

161102

161104

161106

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170202

170204

170302

170380

1978



170401

170402

170405

170411

170508

170604

170802

170904

190112

190902

191001

191002

191212

200301

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 OLR.IV.6220.2.2016 FIRMA CHAMOT Józef 

Chamot

Jata, 92a, 37-430 

Jeżowe

Starosta Niżański 17-10-2016 od 16-05-2012 do 

24-08-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100280  100,0000

130110  0,4000

130205  0,5000

130206  0,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  1,0000

150104  0,2000

150202  0,2000

150203  0,3000

160103  3,0000

160107  0,1000

160113  0,1000

160114  0,1000

160117  150,0000

160213  0,1000

160214  0,5000

160601  0,2000

170101  10,0000

1979



170405  1 700,0000

191001  2 350,0000

191201  0,3000

191202  100,0000

191204  0,2000

191207  0,5000

191212  100,0000

Transport

kod odpadów

020103

030105

070280

100102

100180

100181

100201

100208

100210

100280

100299

100809

100903

100906

100908

100910

100912

100980

101003

101006

101008

101010

101099

101201

101203

101206

101208

101210

108003

108005

110501

110502

1980



120101

120102

120103

120104

120105

120113

120117

120121

150101

150102

150106

150107

160103

160117

160118

161102

161104

161106

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170202

170204

170302

170380

170401

170402

170405

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190112

190503

190805

1981



190902

191001

191002

191004

191204

191209

191210

191212

200202

200301

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 OLR.IV.6220.2.2016 FIRMA CHAMOT Józef 

Chamot

Jata, 92a, 37-430 

Jeżowe

Starosta Niżański 17-10-2016 od 16-05-2012 do 

24-08-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100280  100,0000

130110  0,4000

130205  0,5000

130206  0,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  1,0000

150104  0,2000

150202  0,2000

150203  0,3000

160103  3,0000

160107  0,1000

160113  0,1000

160114  0,1000

160117  150,0000

160213  0,1000

160214  0,5000

160601  0,2000

170101  10,0000

170405  1 700,0000

191001  2 350,0000

191201  0,3000

1982



191202  100,0000

191204  0,2000

191207  0,5000

191212  100,0000

Transport

kod odpadów

020103

030105

070280

100102

100180

100181

100201

100208

100210

100280

100299

100809

100903

100906

100908

100910

100912

100980

101003

101006

101008

101010

101099

101201

101203

101206

101208

101210

108003

108005

110501

110502

120101

120102

120103

1983



120104

120105

120113

120117

120121

150101

150102

150106

150107

160103

160117

160118

161102

161104

161106

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170202

170204

170302

170380

170401

170402

170405

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190112

190503

190805

190902

191001

191002

1984



191004

191204

191209

191210

191212

200202

200301

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 ABS.6220.3.2016.MK CELL-FAST SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

37-450 Stalowa Wola, 

ul. WŁADYSŁAWA 

GRABSKIEGO 31

Starosta Stalowowolski 23-02-2016 od 23-02-2016 do 

22-02-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  5 000,0000

120109  0,0500

130110  30,0000

130111  10,0000

130205  20,0000

130206  10,0000

130899  10,0000

150101  500,0000

150102  500,0000

150103  500,0000

150104  3,0000

150105  5,0000

150110  5,0000

150111  0,0500

150202  5,0000

150203  10,0000

160107  0,5000

160213  0,5000

160214  250,0000

160216  5,0000

160601  0,2000

1985



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 O¦-IV-7645/91/09 Zakłady 

Farmaceutyczne 

COLFARM S.A.

39-300 Mielec, ul. 

Wojska Polskiego 3

Starosta Mielecki 18-03-2016 od 20-11-2009 do 

20-11-2019

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070503  1,5000

070599  15,0000

130208  0,6000

150101  150,0000

150102  40,0000

150105  40,0000

150110  4,0000

150203  3,0000

160213  3,0000

160306  15,0000

160506  3,0000

180103  1,5000

190905  1,0000

190999  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48 O¦-IV-7645/91/09 Zakłady 

Farmaceutyczne 

COLFARM S.A.

39-300 Mielec, ul. 

Wojska Polskiego 3

Starosta Mielecki 18-03-2016 od 20-11-2009 do 

20-11-2019

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299  15,0000

070503  1,5000

130208  0,6000

150101  150,0000

150102  40,0000

150105  40,0000

150110  0,4000

150203  3,0000

1986



160213  3,0000

160306  15,0000

160506  3,0000

180103  1,5000

190905  1,0000

190999  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 OS-III.7221.50.2016.M

M

EKO HYBRES Sp. z 

o.o.

36-060 Rzeszów, ul. 

Rogoźnica 302

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

20-01-2016 od 23-01-2016 do 

31-12-2025

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101003  30,0000

101010  10,0000

130206  1,0000

150202  1,0000

150203  1,0000

160213  1,0000

160214  1,0000

160215  1,0000

160216  100,0000

160604  1,0000

160605  2,0000

190106  1,0000

190111  20,0000

190113  1,0000

190199  400,0000

191201  10,0000

191202  100,0000

191203  1 000,0000

191204  100,0000

191205  20,0000

191208  1,0000

191212  1 200,0000

Zbieranie

kod odpadów

090110

160211

160213

1987



160214

160601

160602

160603

160604

160605

200121

200123

200133

200134

200135

200136

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160213  1 000,0000R12

160214  1 500,0000R12

191203  600,0000R4

191212  600,0000R4

200135  1 000,0000R12

200136  1 500,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 WRL.6220.2.2016 "SERVITECH"  Sp. z  

o.o. (dawniej " 

EKO-MED"  

GRYGLEWICZ I 

BUDYN Sp.J.)

39-200 DĘBICA, ul. Al. 

Jana Pawła II 19b

Starosta Dębicki 21-03-2016 od 14-05-2014 do 

14-05-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318  0,1000

130110  0,0100

130111  0,0100

130113  0,0200

130205  0,0100

130206  1,0000

150101  5,0000

150102  5,0000

150103  10,0000

1988



150104  0,1000

150105  5,0000

150106  10,0000

150107  0,5000

150109  5,0000

150202  1,0000

150203  5,0000

160103  5,0000

160107  0,1000

160108  2,0000

160213  0,5000

168001  0,0100

191210  10 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020102  100,0000R12

020103  1 000,0000R12

020104  1 000,0000R12

020199  1 000,0000R12

020302  10,0000R12

020304  2 500,0000R12

020305  200,0000R12

020380  2 000,0000R12

020381  2 000,0000R12

020382  1 000,0000R12

020399  1 000,0000R12

020480  1 000,0000R12

020499  2 000,0000R12

020501  2 500,0000R12

020599  2 500,0000R12

020601  2 500,0000R12

020602  200,0000R12

020680  2 500,0000R12

020699  2 000,0000R12

020704  2 000,0000R12

020799  2 000,0000R12

030101  3 000,0000R12

030105  5 000,0000R12

030181  300,0000R12

030199  250,0000R12

1989



030299  250,0000R12

030301  2 000,0000R12

030307  2 000,0000R12

030308  2 500,0000R12

030399  2 000,0000R12

040101  3 000,0000R12

040102  1 000,0000R12

040108  6 000,0000R12

040109  1 500,0000R12

040199  500,0000R12

040209  2 000,0000R12

040210  2 500,0000R12

040215  2 500,0000R12

040217  250,0000R12

040221  2 000,0000R12

040222  2 500,0000R12

040280  1 000,0000R12

040299  500,0000R12

050199  500,0000R12

050699  500,0000R12

070213  2 500,0000R12

070215  200,0000R12

070217  500,0000R12

070280  3 000,0000R12

070299  500,0000R12

070514  500,0000R12

070581  250,0000R12

070599  250,0000R12

070681  500,0000R12

070699  250,0000R12

080112  300,0000R12

080114  200,0000R12

080116  100,0000R12

080118  250,0000R12

080199  100,0000R12

080201  200,0000R12

080202  100,0000R12

080203  100,0000R12

080299  150,0000R12

080307  100,0000R12

080308  100,0000R12

1990



080318  50,0000R12

080410  100,0000R12

080412  100,0000R12

080414  100,0000R12

080416  100,0000R12

080499  100,0000R12

090107  50,0000R12

090108  50,0000R12

090110  10,0000R12

090199  50,0000R12

120104  5,0000R12

120105  2 000,0000R12

120113  20,0000R12

120117  1 000,0000R12

120121  100,0000R12

150101  5 000,0000R12

150102  3 000,0000R12

150103  5 000,0000R12

150104  2,0000R12

150105  1 500,0000R12

150106  500,0000R12

150107  10,0000R12

150109  500,0000R12

150203  1 000,0000R12

160103  1 500,0000R12

160106  1 500,0000R12

160119  2 000,0000R12

160122  100,0000R12

160199  200,0000R12

160214  15,0000R12

160216  10,0000R12

160304  10,0000R12

160306  200,0000R12

160380  2 500,0000R12

161004  200,0000R12

161102  100,0000R12

168001  100,0000R12

168102  200,0000R12

170180  100,0000R12

170181  500,0000R12

170182  200,0000R12

1991



170201  2 500,0000R12

170203  2 500,0000R12

170302  500,0000R12

170380  2 500,0000R12

170604  1 500,0000R12

170802  250,0000R12

180101  100,0000R12

180104  6 000,0000R12

180181  100,0000R12

180203  250,0000R12

190203  1 500,0000R12

190210  6 000,0000R12

190299  100,0000R12

190305  150,0000R12

190307  50,0000R12

190501  1 500,0000R12

190502  1 500,0000R12

190503  1 500,0000R12

190599  1 500,0000R12

190604  1 500,0000R12

190605  200,0000R12

190606  200,0000R12

190699  200,0000R12

190801  500,0000R12

190802  20,0000R12

190805  500,0000R12

190809  500,0000R12

190899  250,0000R12

190901  500,0000R12

190904  100,0000R12

190905  50,0000R12

190906  50,0000R12

190999  20,0000R12

191201  6 000,0000R12

191204  6 000,0000R12

191207  6 000,0000R12

191208  2 500,0000R12

191210  10 000,0000R12

191212  5 000,0000R12

198001  6 000,0000R12

200101  5 000,0000R12

1992



200108  3 000,0000R12

200110  3 000,0000R12

200111  3 000,0000R12

200125  2 500,0000R12

200128  10,0000R12

200132  250,0000R12

200138  2 500,0000R12

200139  2 500,0000R12

200141  250,0000R12

200180  10,0000R12

200199  1 500,0000R12

200201  1 500,0000R12

200302  1 000,0000R12

200307  1 000,0000R12

200399  500,0000R12

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

200136  100,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 SR-VI.6221.8.2016 TEKNIA Zakłady 

Elektrotechniki 

Motoryzacyjnej S.A.

35-105 Rzeszów, ul. 

Przemysłowa 4

Prezydent Miasta Rzeszowa 20-06-2016 od 20-06-2016 do 

05-08-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  50,0000

080111  0,5000

080112  0,4000

080119  0,5000

080120  0,4000

080409  1,0000

080410  2,0000

120101  60,0000

120103  63,0000

120105  50,0000

120109  2,5000

120110  1,0000

120114  0,5000

1993



120115  1,5000

120116  0,5000

120117  1,0000

120118  0,5000

120119  1,0000

120120  0,5000

120121  0,5000

120301  5,0000

130101  10,0000

130104  5,0000

130105  5,0000

130109  5,0000

130110  50,0000

130112  50,0000

130204  10,0000

130205  0,5000

130206  0,5000

130208  10,0000

130306  10,0000

130307  2,0000

130308  2,0000

130309  2,0000

130310  2,0000

150101  25,0000

150102  50,0000

150103  3,0000

150104  5,0000

150105  2,0000

150106  3,0000

150107  0,5000

150109  10,0000

150110  10,0000

150111  10,0000

150202  20,0000

150203  20,0000

160209  1,0000

160211  20,0000

160212  10,0000

160213  10,0000

160214  10,0000

160215  10,0000

1994



160216  10,0000

160601  2,0000

160602  0,0500

161101  10,0000

161103  10,0000

161105  10,0000

170203  60,0000

170405  60,0000

170407  60,0000

170409  30,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 52 OS-III.7221.23.2015.M

M

KOELNER Łańcucka 

Fabryka Śrub Sp. z o. 

o.

37-100 Łańcut, ul. 

Podzwierzyniec 41

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

07-04-2016 od 07-04-2016 do 

28-02-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  1,0000

080115  20,0000

120101  10,0000

130507  20,0000

150101  1,0000

150102  2,0000

150110  10,0000

150202  1,0000

170405  2,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 53 O¦.6220.15.2016.JG Firma 

Projektowo-Usługow

a WALDREX s.c. D. 

Knap, W. Babula

, ul. COP 5, 39-300 

Mielec

Starosta Mielecki 25-07-2016 od 02-10-2014 do 

02-10-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  300,0000

120102  30,0000

120103  15,0000

1995



120104  5,0000

120105  100,0000

120109  7,0000

120121  0,5000

130205  2,0000

150101  4,0000

150102  1,0000

150202  0,5000

160214  0,5000

170405  0,5000

170407  5,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 54 RO.V.6233.7.2016 PRO-FUND Sp. z o.o., 

Sp. Komandytowa

39-460 Nowa Dęba, ul. 

Szypowskiego 1

Starosta Tarnobrzeski 02-03-2016 od 02-03-2016 do 

01-03-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  3,5000

080117  3,5000

080118  5,0000

120102  200,0000

120104  2 000,0000

120109  3,5000

120113  2,0000

120115  0,5000

120117  8,0000

130205  1,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  18,0000

150110  1,0000

150202  5,0000

150203  0,5000

160213  0,0500

160216  0,1000

1996



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 55 RO.V.6233.39.2016 PRO-FUND Sp. z o.o., 

Sp. Komandytowa

39-460 Nowa Dęba, ul. 

Szypowskiego 1

Starosta Tarnobrzeski 23-11-2016 od 23-11-2016 do 

01-03-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  3,5000

080117  3,5000

080118  5,0000

120101  5,0000

120102  200,0000

120104  2 000,0000

120109  3,5000

120113  2,0000

120115  0,5000

120117  8,0000

130205  1,5000

150101  0,5000

150102  0,5000

150103  18,0000

150110  1,0000

150202  5,0000

150203  0,5000

160213  0,0500

160216  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 56 O¦.6220.11.2015.JG Firma 

Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna 

EKO-SZKŁO-DREW 

Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. 

Korczaka 37

Starosta Mielecki 21-01-2016 od 21-01-2016 do 

21-01-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308  50,0000

070201  150,0000

1997



070213  10,0000

080111  0,5000

080112  0,5000

080318  0,5000

120121  0,5000

120301  5,0000

130110  0,0500

130111  0,0200

130113  0,0200

130205  0,2000

130206  0,0300

130208  0,0200

150101  10,0000

150102  1 500,0000

150103  1,5000

150104  0,5000

150105  0,1000

150106  0,2000

150107  0,2000

150109  0,1000

150110  0,3000

150202  0,5000

150203  0,5000

160103  2,2000

160107  0,2000

160112  0,5000

160113  0,3000

160115  0,5000

160117  2,0000

160118  1,5000

160119  0,7000

160120  0,5000

160122  1,0000

160199  1,0000

160213  0,5000

160214  2,0000

160504  0,1000

160601  0,3000

160602  0,2000

160604  0,1000

160605  0,1000

1998



168001  0,1000

170101  5,0000

170102  1,0000

170103  1,0000

170201  0,5000

170202  0,5000

170203  1,0000

170380  1,0000

170401  0,5000

170402  10,0000

170404  0,5000

170405  100,0000

170406  0,5000

170407  20,0000

170411  5,0000

170904  30,0000

191201  20,0000

191204  1 500,0000

191210  9 000,0000

200101  10,0000

200139  1,0000

200301  1,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 57 WRL.220.4.2016 INTER TYRES Sp. z 

o.o.

39-200 Dębica, ul. 

Mo¶cickiego 13B

Starosta Dębicki 27-04-2016 od 27-04-2016 do 

26-04-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130111  0,2000

130113  0,5000

130204  1,0000

130205  1,0000

130206  1,5000

130207  1,0000

130208  2,0000

150101  0,4000

150102  1,0000

150104  0,5000

150202  1,0000

1999



150203  0,5000

160103  1,5000

160107  1,0000

160111  0,2000

160112  0,5000

160113  0,3000

160114  1,0000

160115  1,0000

160121  1,0000

160601  2,0000

170405  4,0000

191202

191203  1,0000

200121  1,0000

200306  4,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 58 OŚ-II.6220.1.2016 * "BISPOL" Sp. z o. o. Głuchów, 573, 37-100 

ŁAŃCUT

Starosta Łańcucki 02-09-2016 od 02-09-2016 do 

30-10-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112  100,0000

120199  120,0000

130113  5,0000

130205  8,0000

130206  1,0000

150101  220,0000

150102  100,0000

150104  20,0000

150107  10,0000

150110  3,0000

150202  2,0000

150203  1,0000

160213  1,5000

160214  0,5000

2000



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 59 ABS.6220.10.2016.MK KRZYSZTOF TABOR 37-464 Stalowa Wola, 

ul. Sandomierska 26

Starosta Stalowowolski 10-08-2016 od 10-08-2016 do 

09-08-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101  0,0350

120113  0,0100

120121  0,0350

130205  1,0500

150101  0,0350

150102  0,0450

150104  0,0550

150110  0,0450

150202  0,0350

150203  0,0350

160107  0,1500

160113  0,0250

160115  0,0250

160117  0,5500

160118  0,0550

160119  0,0850

160213  0,0050

160214  0,0350

160601  0,0850

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 60 WRL.6220.7.2016 Kronospan HPL 

Spółka z o.o.

, ul. Wojska Polskiego 

3, 39-300 Mielec

Starosta Dębicki 01-08-2016 od 12-03-2014 do 

11-03-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299  7 000,0000

120117  3 000,0000

120121  15,0000

130110  90,0000

130208  5,0000

2001



150101  200,0000

150102  100,0000

150103  250,0000

150202  8,0000

160103  5,0000

160107  1,0000

160213  0,5000

160214  5,0000

160601  5,0000

160708  0,3000

170405  200,0000

190810  10,0000

190906  150,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 61 WRL.6220.1.2016 POLBRUK S.A. 80-299 Gdańsk, ul. 

Nowy Świat 16c

Starosta Dębicki 12-04-2016 od 12-04-2016 do 

11-04-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101306  1,0000

101314  1 500,0000

101382  3 000,0000

130110  3,0000

130205  2,0000

130206  1,0000

150101  0,5000

150102  5,0000

150103  30,0000

150104  1,0000

150110  0,2000

150202  0,5000

150203  0,3000

160107  0,5000

160213  0,0500

160214  1,0000

160215  0,5000

160216  30,0000

160601  0,1000

160605  0,1000

2002



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 62 R.6233.8.2016 Fabryka Maszyn 

Lubaczów Sp. z o.o.

31-422 LUBACZÓW, ul. 

MAZURY 1

Starosta Lubaczowski 20-07-2016 od 20-07-2016 do 

19-07-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101  100,0000

120101  500,0000

120102  200,0000

120103  50,0000

120109  25,0000

120118  3,0000

130205  3,0000

150101  3,0000

150102  5,0000

150110  2,0000

150202  4,0000

160103  0,5000

160213  0,2000

170405  500,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 63 SR-VI.6221.4.2016 Spółdzielnia Pracy 

"CHEMA-ELEKTROM

ET"

35-105 Rzeszów, ul. 

Przemysłowa 9

Prezydent Miasta Rzeszowa 01-04-2016 od 01-04-2016

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299  0,1000

070299  0,0500

070513  1,2000

070580  0,1300

070580  1,0000

070581  1,2000

070599  0,6000

130307  0,4000

150101  1,5000

2003



150101  1,0000

150102  0,2000

150102  1,0000

150104  0,2000

150104  0,5000

150106  0,2500

150107  1,0000

150110  0,3000

150203  0,2000

150203  0,1000

160213  0,0100

160213  0,0200

160216  0,0100

170405  2,0000

170604  0,1000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 64 OS-III.7221.17.2016.M

M

EKOLOGIA II Sp. z 

o.o. Sp. 

Komandytowa

, 976, 36-047 Niechobrz Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

23-08-2016 od 14-10-2014 do 

30-09-2024

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  2,0000

130204  2,0000

130205  7,5000

130206  2,0000

130208  3,0000

130501  0,5000

130502  0,5000

130503  0,5000

130506  0,5000

130508  4,0000

130701  4,0000

130702  4,0000

140601  1,5000

160103  100,0000

160107  4,0000

160109  0,2000

160110  1,0000

2004



160112  3,0000

160113  2,0000

160114  7,5000

160116  4,0000

160117  2 000,0000

160118  170,0000

160119  220,0000

160120  80,0000

160121  0,7000

160122  10,0000

160199  7,0000

160213  0,1000

160216  0,2000

160601  70,0000

160801  2,0000

Zbieranie

kod odpadów

120101

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150107

150202

160103

160117

160118

160119

160120

160210

160214

160601

160801

170202

170203

170401

170402

170405

2005



170407

191201

191202

191203

191204

191205

191208

200101

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160104  2 000,0000R12

160106  500,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 65 ABS.6220.9.2016.MK Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

, ul. Komunalna 1, 

37-450 Stalowa Wola

Starosta Stalowowolski 07-07-2016  do 06-07-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113  0,0100

130110  0,2000

130205  1,0000

130208  4,0000

130501  0,5000

130502  0,3000

150101  0,4000

150101  0,1000

150102  1,0000

150102  0,2000

150104  0,1000

150107  0,1000

150110  0,1000

150202  0,2000

150202  0,3000

150202  2,0000

150203  0,2000

160103  7,0000

160107  0,0250

160107  0,5000

2006



160112  0,5000

160113  0,1000

160114  0,2000

160114  0,5000

160117  50,0000

160118  1,0000

160119  0,2000

160120  0,6000

160199  1,0000

160213  0,1000

160213  0,2000

160213  0,1000

160214  0,1500

160214  0,1000

160214  0,5000

160216  0,1000

160601  0,1000

160601  1,5000

160604  0,0050

190801  500,0000

190802  500,0000

190805  6 500,0000

190899  3,0000

190899  3,0000

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 66 SR-VI.6221.5.2016 Danuta i Ryszard 

Czach Sp. z o.o. 

Autoryzowany Dealer 

Mercedes-Benz

, ul. Krakowska 32b, 

35-111 Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa 07-06-2016 od 07-06-2016 do 

07-06-2026

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205

130206  20,0000

130208  20,0000

130502  3,0000

150202  2,0000

160107  3,0000

2007



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 67 OS-III.7221.48.2015.M

M

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Rzeszowie

35 055 Rzeszów, ul. 

Naruszewicza 18

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

20-01-2016 od 23-01-2016 do 

31-12-2016

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  0,2000

130111  0,1000

130205  6,0000

130206  0,1000

150202  1,0000

150203  0,1000

160213  0,1500

170405  10,0000

190801  500,0000

190802  500,0000

190805  30 000,0000

190899  100,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

190802  500,0000R12

190805  2 000,0000R10

191209  250,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

020203  5 000,0000D8

020299  6 000,0000D8

020501  5 000,0000D8

020580  5 000,0000D8

020601  5 000,0000D8

020680  5 000,0000D8

020699  5 000,0000D8

020780  20 000,0000D8

2008



161002  5 000,0000D8

190809  5 000,0000D8

190899  500,0000D8

200304  500,0000D8

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 68 O¦.6220.7.2014.JG Gardner 

Aerospace-Mielec Sp. 

z o. o.

, ul. COP-u 7, 39-300 

Mielec

Starosta Mielecki 25-01-2016 od 25-01-2014 do 

14-12-2019

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  2,0000

080318  0,0500

080409  2,5000

110105  40,0000

110111  450,0000

120101  50,0000

120102  30,0000

120103  5,0000

120104  180,0000

120109  100,0000

120121  0,5000

150101  6,0000

150102  8,0000

150104  2,5000

150110  4,0000

150202  3,0000

150203  15,0000

160213  0,0250

160216  40,0000

170405  30,0000

170407  0,0500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 69 IS.6220.10.2015 MDW SPÓŁKA 

AKCYJNA

61-441 POZNAŃ, ul. 28 

CZERWCA 1956 R. 398

Starosta Jasielski 10-06-2016 od 10-06-2016 do 

31-05-2026

Wytwarzanie

2009



kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010507  540,0000

010508  540,0000

190299  2 000,0000

190307  10 000,0000

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010102  18 000,0000R5

010507  5 540,0000R5

010508  20 540,0000R5

010599  18 000,0000R5

050702  500,0000R5

190114  5 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 70 WRL.I.7644-34/2006 Firma Budowlana 

"FRYZ" Adam Kostyra

, ul. 1-go Maja 1, 37-200 

Dębica

Starosta Dębicki 14-07-2016 od 14-07-2016 do 

30-06-2016

Zbieranie

kod odpadów

160103

170405

Transport

kod odpadów

160103

170405

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 71 OLR IV.6220.1.2016 Skup-Sprzedaż 

Surowców Wtórnych 

Usługi Transportowe 

Adam Drąg

Nowosielec, 233 D, 

37-400 Nisko

Starosta Niżański 06-09-2016 od 22-12-2014 do 

16-11-2020

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  0,1000

130205  0,3000

2010



130206  0,2000

150202  0,1000

150203  0,0500

160103  0,5000

160107  0,0500

160114  0,0500

160213  0,0500

160601  0,3000

170101  10,0000

170405  10,0000

Zbieranie

kod odpadów

100201

150101

160119

160120

160199

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160606

161104

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170202

170204

170302

170380

2011



170401

170402

170404

170405

170411

170508

170604

170802

170904

191212

Transport

kod odpadów

020103

030105

100102

100180

100181

100201

100208

100208

100210

100280

100299

100322

100580

100809

100903

100906

100906

100908

100908

100910

100912

100980

100980

100999

101003

101003

101006

101006

101008

2012



101010

101010

101099

101201

101203

101206

101206

101208

101210

101210

108003

108005

120101

120102

120103

120104

120104

120105

120105

120113

120117

120121

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150107

160103

160104

160106

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160211

160212

160213

2013



160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160606

161102

161104

161106

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170411

170508

170604

170802

170904

190112

190203

190305

190307

2014



191001

191002

191202

191203

191204

191205

191212

200140

c) Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 OLR IV.6233.11.2016 Firma WILIMEX Sp. z 

o.o.

Łowisko, 103, 36-053 

Kamień

Starosta Niżański 11-04-2016 od 16-09-2009 do 

16-09-2019

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111  0,1500

140605  0,0500

d) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 SR-VI.6233.13.2016 TRANS-PAMA Piotr 

Mazurkiewicz

35-234 Rzeszów, ul. 

Siemieńskiego 14

Prezydent Miasta Rzeszowa 15-07-2016 od 15-07-2016 do 

15-07-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  3 000,0000R15

170102  5 000,0000R15

170107  10 000,0000R15

170181  15 000,0000R15

191202  225,0000R15

191204  10,0000R15

191205  3,0000R15

191207  6,0000R15

191212  40,0000R15

2015



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 WRL.6233.23.2016 Miejski Zakład 

Komunalny Pilzno Sp. 

zo.o.

Strzegocice, 72a, 

29-223 

Starosta Dębicki 08-06-2016 od 05-09-2014 do 

30-06-2023

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  10,0000R3

101208  10,0000R3

170101  300,0000R3

170102  100,0000R3

170107  500,0000R5

170181  10,0000R5

170504  10 000,0000R3

170508  10,0000R3

190503  10 000,0000R10

190902  10,0000R3

200202  10 000,0000R3

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190599  1 000,0000D5

190801  10,0000D5

190802  10,0000D5

190901  10,0000D5

190999  10,0000D5

191212  750,0000D5

200203  100,0000D5

200302  10,0000D5

200304  10,0000D5

200306  10,0000D5

200399  100,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 OŚ.6233.35.2015 Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. 

z o.  o. w Mielcu

39-300 Mielec, ul. 

Korczaka 6a

Starosta Kolbuszowski 22-01-2016  do 22-01-2026

2016



Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  3 300,0000R5

170102  50,0000R5

170107  800,0000R5

170181  3 000,0000R5

170302  5 000,0000R5

170504  500,0000R5

170508  600,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 OŚ.6233.27.2015 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

BUD-TRANS

, ul. Krakowska 78, 

36-100 Kolbuszowa

Starosta Kolbuszowski 18-01-2016  do 18-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160117  100,0000R12

160118  50,0000R12

170405  500,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 O¦.6233.3.2016.JG Firmy KADOMEK s.c. 

Kamiński Adam, 

Kamiński Bogdan

39-300 Mielec, ul. 

Traugutta 

Starosta Mielecki 18-02-2016 od 18-02-2016 do 

18-02-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  3 000,0000R5

100180  3 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 O¦.6233.18.2015 Richd. ANDERS 

Polska Sp. z o.o.

37-200 Kańczuga, ul. 

Kolejowa 13

Starosta Przeworski 10-02-2016 od 10-01-2016 do 

10-01-2026

Unieszkodliwianie

2017



masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

030105

100103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 OLR.IV.6233.28.2016 MOLTER Wytwórnia 

MAs Bitumicznych i 

Mieszanek 

Betonowych w 

Rudniku nad Sanem 

Sp. zo.o.

, ul. Rzeszowska 194, 

37-420 Rudnik nad 

Sanem

Starosta Niżański 25-05-2016  do 25-05-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170302  10 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 AO¦.6221.6.2016 Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Budow

lane Piotr i Aneta 

Szczepańscy

37-700 Przemyśl, ul. 

Topolowa 9

Prezydent Miasta Przemyśla 04-08-2016 od 04-08-2016 do 

04-08-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  15 000,0000R5

170102  6 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 SR-VI.6233.36.2015 "INSTALBUD-RZESZ

ÓW" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

35-105 Rzeszów, ul. 

Tadeusza 

Boya-Żeleńskiego 6 a

Prezydent Miasta Rzeszowa 07-01-2016 od 07-01-2016 do 

07-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100102  4 000,0000R5

2018



100117  4 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 R.6233.12.2016 "TOP IDEA" Sp. z o.o. 04-703 Warszawa, ul. 

Pażaryskiego 25/36

Starosta Lubaczowski 30-12-2016 od 30-12-2016 do 

31-12-2019

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010408  5,0000R5

010409  10,0000R5

100101  20,0000R5

100102  20,0000R5

100115  1,0000R5

100903  1,0000R5

100906  1,0000R5

100908  1,0000R5

101006  1,0000R5

101008  1,0000R5

101208  4,0000R5

170101  15,0000R5

170102  5,0000R5

170103  3,0000R5

170107  5,0000R5

170180  5,0000R5

170181  5,0000R5

170504  20,0000R5

190503  5,0000R5

190805  30,0000R5

191209  10,0000R5

200202  30,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

190501  3,0000D5

190599  1,0000D5

190604  2,0000D5

190801  20,0000D5

190802  5,0000D5

190814  1,0000D5

190901  2,0000D5

2019



190902  1,0000D5

190903  1,0000D5

190904  1,0000D5

190905  1,0000D5

190906  1,0000D5

190999  10,0000D5

191212  4,0000D5

200203  80,0000D5

200302  1,0000D5

200303  20,0000D5

200304  5,0000D5

200306  2,0000D5

200399  1,0000D5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 OLR.IV.6233.27.2016 ZAKŁAD 

STOLARSKI"DREW-D

OM" ADAM SZYMONIK

37-420 Rudnik Nad 

Sanem, ul. Stróżańska 

67

Starosta Niżański 19-04-2016  do 19-04-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  100,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 AO¦.6233.14.2016 Firma Handlowo - 

Usługowa GLOBAL 

RECYKLING Marcin 

Litwin i Łukasz Gawlik 

S.C.

37-700 Przemy¶l, ul. 

Bakończycka 7

Prezydent Miasta Przemyśla 26-09-2016 od 26-09-2016 do 

26-09-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030307  50,0000R12

030308  300,0000R12

070213  50,0000R12

120105  20,0000R12

150101  2 000,0000R12

150102  1 450,0000R12

150103  10,0000R12

2020



150104  10,0000R12

150105  5,0000R12

150106  1 235,0000R12

150107  5,0000R12

150109  5,0000R12

160103  10,0000R12

160117  10,0000R12

160118  10,0000R12

160119  10,0000R12

160120  10,0000R12

160211  10,0000R12

160213  10,0000R12

160214  30,0000R12

160216  10,0000R12

168001  10,0000R12

168102  5,0000R12

170101  5,0000R12

170102  5,0000R12

170103  5,0000R12

170107  5,0000R12

170180  5,0000R12

170181  5,0000R12

170182  5,0000R12

170201  10,0000R12

170202  5,0000R12

170203  20,0000R12

170401  10,0000R12

170402  30,0000R12

170405  30,0000R12

170407  5,0000R12

191201  200,0000R12

191202  5,0000R12

191203  5,0000R12

191204  20,0000R12

191205  5,0000R12

191207  5,0000R12

191208  5,0000R12

191209  5,0000R12

191210  5,0000R12

191212  5,0000R12

200101  100,0000R12

2021



200102  5,0000R12

200110  5,0000R12

200111  5,0000R12

200123  10,0000R12

200125  5,0000R12

200128  5,0000R12

200134  10,0000R12

200135  10,0000R12

200136  10,0000R12

200138  5,0000R12

200139  10,0000R12

200140  10,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 O¦.6233.10.2016.JG Produkcja 

Handel-Usługi 

"DREW-MET" 

Zdzisław Pyziński

39-321 Tuszyma, 562 Starosta Mielecki 20-05-2016 od 20-05-2016 do 

20-05-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  1 000,0000R1

150103  700,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 ABS.6233.2.2016.MK Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

37-403 Pysznica, ul. 

Wolności 295

Starosta Stalowowolski 17-03-2016  do 16-03-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  300,0000R5

170102  200,0000R5

170103  50,0000R5

200199  500,0000R12

200202  50,0000R5

200307  100,0000R12

2022



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 SR-VI.6233.31.2015 GOLDEN LINE 

PAWEŁ DOSTYCH

35-506 Rzeszów, 21 Prezydent Miasta Rzeszowa 05-01-2016 od 05-01-2016 do 

05-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160216  100,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 Sr-VI.6233.28.2015 EL-KAN Wytwarzanie 

Art. z Tworz. Szt. 

Handel Stanisław 

Bąk

35-503 Rzeszów, ul. 

Dębicka 19

Prezydent Miasta Rzeszowa 13-01-2016 od 13-01-2016 do 

13-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

150102  4,0000R3

160119  10,0000R3

191204  10,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 OLR IV.6233.1.2016 SKUP – SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH IWONA 

KOBYLARZ

Kończyce, 74a, 37-400 

Nisko

Starosta Niżański 25-02-2016  do 25-02-2016

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030199  0,5000R12

030299  0,5000R12

100210  12,0000R12

100280  200,0000R12

120199  250,0000R12

170401  100,0000R12

170402  200,0000R12

170403  5,0000R12

2023



170404  5,0000R12

170405  3 600,0000R12

170407  15,0000R12

170410  20,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 OLR.IV.6233.29.2016 Zakład Drzewny Zofia 

Maślach Sp.j.

Domostawa, 111, 37-405 

Jarocin

Starosta Niżański 23-05-2016  do 23-05-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  1 700,0000R1

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 OŚ.6233.33.2015 Sudoł Grzegorz 

P.P.H.U. "Mag-Greg"

, 174, 36-145 Widełka Starosta Kolbuszowski 11-01-2016  do 11-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  800,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 OS-III.7244.3.2016.MM Huta Stalowa Wola 

-HSW S.A.

, ul. gen. Tadeusza 

Kasprzyckiego 8, 37-450 

Stalowa Wola

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

17-05-2016 od 17-05-2016 do 

30-04-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

120109  30,0000R3

2024



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 SR-VI.6233.19.2016 MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTW

O GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

RZESZOWIE Sp. z 

o.o.

35-304 Rzeszów, ul. al. 

Gen. Władysława 

Sikorskiego 428

Prezydent Miasta Rzeszowa 06-10-2016 od 06-10-2016 do 

20-03-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  10,0000R12

150101  200,0000R12

150102  2 000,0000R12

150103  10,0000R12

150104  10,0000R12

150105  10,0000R12

150106  5 000,0000R12

160119  20,0000R12

160216  20,0000R12

170107  100,0000R12

170904  2 000,0000R12

200101  50,0000R12

200108  5,0000R3

200110  5,0000R12

200111  5,0000R12

200136  50,0000R12

200199  12 000,0000R12

200201  4 000,0000R12

200201  2 750,0000R3

200301  25 000,0000R12

200303  4 000,0000R12

200307  900,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 WRL.6233.16.2015 Tabor Dębica Sp. z o. 

o.

39-200 Dębica, ul. 

Sandomierska 39

Starosta Dębicki 20-04-2016 od 20-04-2016 do 

19-04-2026

Odzysk

2025



masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  4,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 OS-III.7244.4.2016.MM ELEKTRO COMFORT 

Andrzej Oko

39-400 Tarnobrzeg, ul. 

Chemiczna 11

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

08-07-2016 od 08-07-2016 do 

30-06-2026

Zbieranie

kod odpadów

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160604

160605

168001

200135

200136

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160213  1 000,0000R12

160214  600,0000R12

160215  100,0000R12

160216  100,0000R12

200135  200,0000R12

200136  200,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 OS.6233.5.2016 EKOPRINT Teresa 

Kozik

38-200 Jasło, ul. Jagiełly 

22a

Starosta Jasielski 07-03-2016 od 07-03-2016 do 

07-03-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

080318  10,0000R3

2026



160216  10,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 O¦.6233.5.2016.JG " REKFOL" Janusz 

Gruszecki s.j.

39-300 Mielec, ul. 

Wojska Polskiego  9

Starosta Mielecki 22-02-2016 od 22-02-2016 do 

22-02-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

150101  20,0000R3

150103  5,0000R3

170201  5,0000R3

191201  10,0000R3

191207  5,0000R3

191212  10,0000R3

200101  10,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 OŚ.6233.22.2016 PPHU KOLTEX 

Krzysztof Mitura

, ul. Sokołowska 28, 

36-100 Kolbuszowa

Starosta Kolbuszowski 12-12-2016 od 18-09-2014 do 

21-07-2024

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020104  120,0000R3

070213  1 000,0000R3

150102  200,0000R3

160119  120,0000R3

170203  120,0000R3

200139  120,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 OS.6233.8.2016 Zbigniew Sikora 

PPHU SENIMA

38-204 Tarnowiec, 143B Starosta Jasielski 31-03-2016 od 31-03-2016 do 

31-03-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020104  50,0000R3

2027



070213  300,0000R3

120105  50,0000R3

150102  50,0000R3

160119  200,0000R3

170203  300,0000R3

200139  50,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 O¦.6233.14.2016.JG P.P.U.H. "AMPAR" 

Dariusz Pieróg

Wampierzów, 154, 

39-308 Wadowice Górne

Starosta Mielecki 20-05-2016 od 20-05-2016 do 

20-05-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  1 500,0000R12

030301  50,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 BOŚ.6233.6.2016 Zakład Produkcji 

Kruszywa 

"CZARNA"s.c. 

Arkadiusz Pitak, 

Michał Żugaj

, 38-713 Lutowiska Starosta Bieszczadzki 22-12-2016 od 22-12-2016 do 

22-12-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

170101  20 000,0000R5

170102  20 000,0000R5

170103  10 000,0000R5

170107  20 000,0000R5

170504  30 000,0000R5

170508  30 000,0000R5

170904  10 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 OLR IV.6233.12.2015 Zakład Tworzyw 

Sztucznych Tomasz 

Skrzypek

Kutyły, 30A, 37-405 

Jarocin

Starosta Niżański 29-03-2016 od 11-01-2016 do 

11-01-2026

2028



Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

070213  500,0000R3

120105  500,0000R3

150102  200,0000R3

160119  100,0000R3

170203  100,0000R3

191204  500,0000R3

200139  100,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 OLR IV.6233.12.2015 Zakład Tworzyw 

Sztucznych Tomasz 

Skrzypek

Kutyły, 30A, 37-405 

Jarocin

Starosta Niżański 11-01-2016 od 11-01-2016 do 

11-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

070213  500,0000R3

120105  500,0000R3

150102  200,0000R3

160119  100,0000R3

170203  100,0000R3

191204  500,0000R3

200139  100,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 O¦.6233.1.2016.JG "DREWDUD" FHU 

Stanisław Duda i 

wspólnicy Sp. j.

39-300 Mielec, ul. 

Traugutta 22H

Starosta Mielecki 15-02-2016 od 15-02-2016 do 

15-02-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  70,0000R1

150103  20,0000R1

170201  10,0000R1

191207  5,0000R1

200138  10,0000R1

2029



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 OS.6233.30.2015.JG T.Z.M. Firma 

Zarządzająca s.c. 

Maziarz Stanisław, 

Zając Janusz, Trzpis 

Andrzej

, ul. Przemysłowa 10, 

39-300 Mielec

Starosta Mielecki 26-01-2016 od 26-01-2016 do 

26-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100102  1 200,0000R5

100117  1 200,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 RO.V.6233.9.2016 FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA " 

DEKOR " 

KATARZYNA KOSIOR

TARNOBRZEG, ul. 

PIŁSUDSKIEGO 14

Starosta Tarnobrzeski 24-05-2016 od 24-05-2016 do 

15-05-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010102  100,0000R5

010180  200,0000R5

010381  200,0000R5

010408  300,0000R5

010412  300,0000R5

010413  300,0000R5

010481  300,0000R5

010499  300,0000R5

020101  300,0000R5

020301  300,0000R5

060399  300,0000R5

100103  300,0000R5

100117  300,0000R5

100580  300,0000R5

100680  300,0000R5

100903  300,0000R5

100906  300,0000R5

100908  300,0000R5
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100910  300,0000R5

100912  300,0000R5

101006  300,0000R5

101008  300,0000R5

101010  300,0000R5

101201  300,0000R5

101203  300,0000R5

101206  300,0000R5

161104  300,0000R5

170101  300,0000R5

170102  300,0000R5

170103  300,0000R5

170107  300,0000R5

170181  300,0000R5

170504  300,0000R5

191209  300,0000R5

200202  300,0000R5

Unieszkodliwianie

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces 

unieszkodliwiania D

kod odpadów

101208  300,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 ABS.6233.1.2016.MK CEGIELNIA POLOWA 

S.C. Wojciech i ADAM 

WOJCIECHOWSCY

, ul. SANDOMIERSKA 

157, 37-464 STALOWA 

WOLA

Starosta Stalowowolski 11-02-2016  do 10-02-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  130,0000R5

100180  4 000,0000R5

101208  400,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 O¦.6220.11.2015.JG Firma 

Handlowo-Usługowo-

Produkcyjna 

EKO-SZKŁO-DREW 

Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. 

Korczaka 37

Starosta Mielecki 21-01-2016 od 21-01-2016 do 

21-01-2026

2031



Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030308 R12

030399 R12

070213 R12

070213 R3

070215 R12

070299 R12

120105 R12

120115 R12

150101 R12

150102 R12

150102 R3

150104 R12

150106 R12

160119 R12

160119 R3

170203 R12

191204 R12

200139 R3

200139 R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 OŚ.6233.18.2016 GREEN KOLTEX 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

36-105 Cmolas, 630 Starosta Kolbuszowski 19-08-2016 od 25-09-2015 do 

25-09-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020104  3 000,0000R3

070213  2 000,0000R3

150102  8 000,0000R3

160119  25,0000R3

170203  80,0000R3

200139  25,0000R3

2032



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 OS.III.7221.41.2015.AB ELTEL NETWORKS 

ENERGETYKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

GUTKOWO, 81 D, 

11-041 JONKOWO

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

29-04-2016 od 29-04-2016 do 

30-03-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160213  1 500,0000R12

160215  800,0000R12

170410  200,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 OS-III.7244.1.2016.MM ELTEL NETWORKS 

ENERGETYKA 

SPÓŁKA AKCYJNA

GUTKOWO, 81 D, 

11-041 JONKOWO

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

29-04-2016 od 29-04-2016 do 

30-03-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160213  1 500,0000R12

160215  800,0000R12

170410  200,0000R12

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 OS-III.7244.10.2016.M

M

Marian Stefanik 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlow

o-Usługowe 

"STEF-MARK"

38-203 Szebnie, 262 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

01-09-2016 od 01-09-2016 do 

31-08-2016

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010408  1 500,0000R5

010409  1 500,0000R5

010412  6 000,0000R5

010413  6 000,0000R5

010481  9 000,0000R5
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020101  9 000,0000R5

020301  30 000,0000R5

020401  15 000,0000R5

100912  15 000,0000R5

101006  3 000,0000R5

101008  45 000,0000R5

101010  3 000,0000R5

101201  9 000,0000R5

101203  6 000,0000R5

101206  6 000,0000R5

101208  24 000,0000R5

161104  15 000,0000R5

170101  30 000,0000R5

170102  30 000,0000R5

170103  24 000,0000R5

170107  30 000,0000R5

170181  30 000,0000R5

170504  32 000,0000R5

170508  15 000,0000R5

191209  32 000,0000R5

200202  32 000,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 RO.V.6223,16.2016 Przedsiębiostwo 

Energetyki Cieplnej 

UNIWERSAL 

Wiesław Różycki

Motycze Poduchowne, 

85, 39-432 Gorzyce

Starosta Tarnobrzeski 09-06-2016 od 09-06-2016 do 

10-06-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

030105  6 000,0000R3

030301  12 000,0000R3

100103  300,0000R4

100201  10 000,0000R4

100208  20 000,0000R4

100210  1 000,0000R4

100214  10 000,0000R4

100215  20 000,0000R4

100281  5,0000R4

100299  5 000,0000R4

2034



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 OŚ.6233.32.2015 KOLTEX RECYKLING 

S.C. MARCIN 

MITURA, URSZULA 

MITURA

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Sokołowska 28

Starosta Kolbuszowski 27-01-2016  do 27-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020104  2 000,0000R3

070213  2 000,0000R3

150102  6 000,0000R3

160119  25,0000R3

170203  100,0000R3

200139  25,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 O¦.6233.36.2016.JG Zakład Remontowo - 

Budowlany Roman 

Olszowy

36-147 Kosowy, ul. 

Szkolna 55

Starosta Mielecki 24-10-2016 od 24-10-2016 do 

24-10-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

100101  1 200,0000R5

100102  1 200,0000R5

100115  1 200,0000R5

100117  1 200,0000R5

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 OS.6233.13.2016 Zakład Doś. Instytutu 

Zootechniki 

Odrzechowa k/ 

Rymanowa sp. z o.o.

Odrzechowa, 1, 38-530 

Zarszyn

Starosta Sanocki 26-07-2016 od 30-04-2015 do 

30-04-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  1 000,0000R3

2035



020106  14 000,0000R3

020380  10 000,0000R3

020480  5 000,0000R3

020501  1 000,0000R3

020502  5 000,0000R3

020580  1 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 OS.6233.6.2016 Zakład Doś. Instytutu 

Zootechniki 

Odrzechowa k/ 

Rymanowa sp. z o.o.

Odrzechowa, 1, 38-530 

Zarszyn

Starosta Sanocki 07-06-2016 od 30-04-2015 do 

30-04-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  1 000,0000R3

020106  14 000,0000R3

020380  10 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 WRL.6233.10.2016 Mieszanki i Wyroby 

Gumowe s.c.

39-200 Dębica, ul. 

Transportowców 5

Starosta Dębicki 30-03-2016 od 30-03-2016 do 

29-03-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

070280  3 000,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 ABS.6233.9.2016.MK Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.

, ul. Komunalna 1, 

37-450 Stalowa Wola

Starosta Stalowowolski 30-09-2016

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020301  1 000,0000R3

020305  100,0000R3

020380  1 000,0000R3

020403  1 000,0000R3
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020480  1 000,0000R3

020499  2 000,0000R3

020502  1 000,0000R3

020580  3 000,0000R3

020603  100,0000R3

020680  1 000,0000R3

020705  500,0000R3

020780  5 000,0000R3

190899  100,0000R3

200125  1 000,0000R3

200304  200,0000R3

200306  200,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48 GO.6233.2.2016 MARMA POLSKIE 

FOLIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

02-676 WARSZAWA, ul. 

POSTĘPU 15 C

Starosta Przeworski 12-02-2016  do 10-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

070213  2 500,0000R3

150102  700,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 R.6233.6.2016 PGB Energetyka 7 Sp. 

z o. o.

02-683 Warszawa, ul. 

Gotarda 9

Starosta Lubaczowski 12-10-2016 od 16-11-2015 do 

15-11-2025

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  3 000,0000R3

020106  400,0000R3

020107  200,0000R3

020203  100,0000R3

020304  200,0000R3

020380  100,0000R3

020480  7 000,0000R3

2037



020501  100,0000R3

020580  500,0000R3

020601  100,0000R3

020680  50,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 SR-VI.6233.2.2016 Spółka DMD s.c 

Paweł Dostych i 

Paweł Miturski

35-604 Rzeszów, ul. 

Fiołkowa 24

Prezydent Miasta Rzeszowa 21-01-2016 od 21-01-2016 do 

21-01-2026

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160116  10,0000R3

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 ŚR-I.6233.11.2016 MDW SPÓŁKA 

AKCYJNA

61-441 POZNAŃ, ul. 28 

CZERWCA 1956 R. 398

Starosta Jarosławski 16-06-2016 od 31-12-2018

Odzysk

masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

010504  500,0000R5

010507  5 000,0000R5

010508  20 000,0000R5

e) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 OŚ-II.6233.7.2016 , Starosta Łańcucki 28-07-2016 od 28-07-2016 do 

28-07-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

120101

120102

120104

120121
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150104

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191001

191002

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 AO¦.6233.1.2016 , Prezydent Miasta Przemyśla 26-01-2016

Transport

kod odpadów

160801

191006

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 OS.6233.8.2016 WALDEMAR 

JANUSZCZAK FIRMA 

TRANSPORTOWO-U

SŁUGOWO-HANDLO

WA

38-500 Sanok, ul. 

Lipińskiego 248

Starosta Sanocki 30-06-2016

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

160117

160118

160119

200101

200139
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200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 4 WRL.6233.1.2016 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlow

o-Usługowe 

MET-BUD s.c. 

W.Radzik, M. Radzik, 

J. Potyrała

, ul. 1 Maja 1, 39-200 

Dębica

Starosta Dębicki 03-02-2016 od 03-02-2016 do 

02-02-2026

Transport

kod odpadów

010409

020101

020107

020110

020204

030101

030105

030199

030308

030399

060699

070210

070212

070213

070214

070217

070280

070299

080111

080112

080118

080199

080307

080308

080317

080318

080410

080412
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080499

100101

100102

100103

100210

100804

100899

101112

120101

120102

120103

120104

120105

120109

120117

120120

120121

120199

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130307

130501

130502

130507

130701

130702

130703

130801

150101

150102
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150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160113

160114

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160211

160213

160214

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160509

160602

160799

160801

160803

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181
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170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170604

170605

170801

170802

170903

170904

190203

190801

190802

190805

190813

190814

190902

190905

190999

191001

191002

191201

191202

191203
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191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202
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200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 5 WRL.6233.2.2016 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlow

o-Usługowe 

MET-BUD s.c. 

W.Radzik, M. Radzik, 

J. Potyrała

, ul. 1 Maja 1, 39-200 

Dębica

Starosta Dębicki 03-02-2016 od 03-02-2016 do 

02-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

010409

020101

020110

030101

030105

030199

030308

030399

060699

070210

070213

070214

070217

070280

070299

080111

080112

080118

080199

080307

080308
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080317

080318

080410

080412

080499

100101

100102

100103

100210

100804

100899

101112

120101

120102

120103

120104

120105

120109

120117

120120

120121

120199

130101

130104

130105

130507

130703

130801

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103
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160107

160113

160114

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160213

160214

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160509

160602

160799

160801

160803

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406
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170407

170411

170504

170505

170506

170508

170601

170604

170605

170802

170903

170904

190203

190802

190902

190905

190999

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200117

Transport

kod odpadów

200115

2048



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 6 WRL.6233.29.2016 Zakłady 

Produkcyjno-Naprawc

ze Taboru Maszyn i 

Urządzeń TABOR M. 

Dybowski Sp. j.

, ul. Sandomierska 39, 

39-200 Dębica

Starosta Dębicki 08-09-2016 od 08-09-2016 do 

07-09-2026

Zbieranie

kod odpadów

100102

100105

100115

100117

100124

100182

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 7 GO.6233.9.2016 Handel-Usługi AGA 

Agnieszka Krzyśków

37-220 Kańczuga, ul. 

Kolejowa 

Starosta Przeworski 22-06-2016 od 22-06-2016 do 

30-05-2026

Transport

kod odpadów

120101

150101

150102

150104

150107

160103

160117

160118

160120

160601

160602

160605

160801

170201

170202

2049



170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

200101

200102

200133

200134

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 8 GO.6233.3.2016 Handel-Usługi AGA 

Agnieszka Krzyśków

37-220 Kańczuga, ul. 

Kolejowa 

Starosta Przeworski 19-02-2016 od 10-01-2026 do 

19-02-2016

Zbieranie

kod odpadów

120101

150101

150102

150104

150107

160103

160117

160118

160120

160601

2050



160602

160605

160801

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

200101

200102

200133

200134

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 9 OŚ.6233.15.2016 Tomasz Chudzik 

„quattro” Ośrodek 

Szkolenia Kierowców, 

Usługi Transportowe

36-130 Raniżów, ul. 

Armii Krajowej 100

Starosta Kolbuszowski 20-07-2016 od 15-10-2014 do 

23-07-2016

 do 15-10-2024

Transport

kod odpadów

120101

120103

150101

150102

2051



150104

160601

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 10 O¦.6233.6.2015 F.H.U. BUDINSTEL 

Paweł Ciąpała

37-200 Przeworsk, ul. 

Głęboka 11

Starosta Przeworski 22-01-2016 od 16-12-2014 do 

15-08-2024

Zbieranie

kod odpadów

020103

020106

020107

020183

020199

020301

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020403

020480

020499

020502

020601

020603

020699

020705

020780

020799

030101

030105

030301

170201

190501

190502

190503

2052



190604

190699

190805

191207

200108

200138

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 11 GO.6233.4.2016 F.H.U. BUDINSTEL 

Paweł Ciąpała

37-200 Przeworsk, ul. 

Głęboka 11

Starosta Przeworski 03-03-2016 od 03-03-2016 do 

10-01-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

010504

010507

010508

010599

020101

020103

020104

020107

2053



020109

020110

020183

020201

020203

020204

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

2054



030181

030182

030199

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040215

040217

040220

040221

040222

040280

040299

050110

050113

050114

050116

050117

050199

050604

050702

2055



050799

060199

060299

060399

060499

060503

060603

060699

060799

060899

060902

060904

060980

060981

060999

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061303

061399

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070412

070481

070499

070514

070581

070599

2056



070612

070680

070681

070699

070712

070799

080112

080114

080116

080118

080120

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080313

080315

080318

080380

080399

080410

080412

080414

080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

100119

2057



100121

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100208

100210

100212

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100328

100330

100399

100410

100499

100501

100504

100509

100511

100580

100599

100601

100602

100604

2058



100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100820

100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

101099

101103

101105

101110

101112

101114

2059



101116

101118

101120

101180

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110112

110114

110199

110203

110206

110299

110501

2060



110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160303

160304

160380

160505

160509

160604

160605

160799

160801

160803

160804

161002

161004

2061



161102

161104

161106

168001

168102

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

190102

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

2062



190305

190307

190401

190404

190501

190502

190503

190599

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190809

190812

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191004

191006

191106

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

2063



191212

191302

191304

191306

191308

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 12 SR-VI.6233.26.2016 SITA WSCHÓD 

Sp.z.o.o

20-479 Lublin, ul. 

Ciepłownicza 6

Prezydent Miasta Rzeszowa 20-10-2016 od 20-10-2016 do 

04-03-2025

Zbieranie

kod odpadów

030105

060313

060314

060404

2064



070104

070213

070299

070704

070710

070711

080111

080112

080113

080115

080117

080119

090101

090104

090107

100903

100908

100912

100999

101008

101099

110105

110107

110111

110113

110114

110198

110199

110302

110503

120101

120102

120103

120104

120105

120109

120110

120112

120113

120114

120115

2065



120116

120117

120118

120121

120199

120301

130110

130205

130208

130307

130703

140602

140603

140604

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150110

150111

150202

150203

160103

160209

160213

160214

160215

160216

160506

160509

160601

160708

161102

161104

161106

168001

170101

170103

2066



170106

170107

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170409

170410

170411

170503

170601

170605

170904

190205

190806

190813

190814

190899

190901

190904

190905

190906

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 13 OŚ.6233.16.2016 JAVKOM skup i 

sprzedaż złomu 

Krzysztof Wojda

36-145 Widełka, 559 Starosta Kolbuszowski 20-07-2016 od 24-02-2015 do 

23-07-2016

 do 24-02-2025

Transport

kod odpadów

120101

120103

150102

150104

2067



160117

160118

160122

160216

160601

160801

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 14 OS.6233.11.2016 WIETGAL Sp. z o. o. 38-204 Tarnowiec, 342 Starosta Jasielski 18-03-2016 od 18-03-2016

Transport

kod odpadów

030105

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 15 OS.6233.15.2016 Marzena Blezień 

ROMA-MET

38-200 Jasło, ul. 

Towarowa 37

Starosta Jasielski 15-06-2016 od 15-06-2016 do 

15-06-2026

Transport

kod odpadów

020110

100980

120101

120102

120103

120104

120113

150104

2068



160116

160117

160118

160601

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

191202

191203

200133

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 16 OS.6233.14.2016 Marzena Blezień 

ROMA-MET

38-200 Jasło, ul. 

Towarowa 37

Starosta Jasielski 15-06-2016 od 15-06-2016 do 

15-06-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

100908

120101

120102

120103

120104

120113

150104

160116

160117

160118

160601

170401

170402

170403

170404

170405

2069



170407

170411

191202

191203

200133

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 17 WRL.6233.36.2016 "GreenRes" Sp. z o.o. 35-210 Rzeszów, ul. 

Baczyńskiego 6

Starosta Dębicki 23-11-2016 od 23-11-2016 do 

22-11-2026

Zbieranie

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

2070



010504

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

2071



020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

2072



040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

2073



050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060404

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

2074



061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

2075



070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

2076



070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

2077



080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

2078



100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

2079



100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

2080



100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

2081



101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

2082



101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110502

110503

110504

110599

2083



120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

2084



130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130899

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160103

160107

160108

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160119

160120

160121

160122

160199

160212

160213

2085



160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

2086



161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170410

170411

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170903

170904

180101

2087



180104

180106

180107

180182

180201

180203

180205

180206

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

2088



190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

2089



191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 18 WRL.6233.35.2016 RK TRONIC Rafał 

Kania

39-208 Gumniska, 122 Starosta Dębicki 13-10-2016 od 13-10-2016 do 

12-10-2026

Transport

kod odpadów

020399

030105

070599

150101

150102

150103

150104

150105

150106

160117

2090



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 19 OŚ.6233.2.2016 KOLPEL Łukasz 

Czachor

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Towarowa 1

Starosta Kolbuszowski 02-03-2016  do 15-07-2025

Zbieranie

kod odpadów

020380

020480

030308

070213

150101

150102

150107

170402

191201

200101

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 20 OŚ.6233.28.2015 KOLPEL Łukasz 

Czachor

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Towarowa 1

Starosta Kolbuszowski 12-01-2016 od 15-07-2015 do 

15-07-2025

Zbieranie

kod odpadów

020380

030308

150101

191201

200101

2091



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 21 OŚ.6233.26.2015 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

BUD-TRANS

, ul. Krakowska 78, 

36-100 Kolbuszowa

Starosta Kolbuszowski 18-01-2016  do 18-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

120101

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

160122

160216

160601

170201

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191001

191002

191201

191202

2092



191203

191204

191207

191208

191212

200101

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 22 WRL.6233.42.2016 Zakład Robót 

Wodno-Kanalizacyjny

ch WOD KAN 

Bogusław Lesiak

, ul. Wróbla 7, 39-200 

Dębica

Starosta Dębicki 21-11-2016 od 27-12-2013 do 

26-12-2023

Transport

kod odpadów

020104

070212

070213

070280

100101

110111

110113

120301

130501

130502

130503

130506

130507

130508

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150202

160103

160119

160214

2093



160708

170107

170201

170202

170203

170405

170411

170604

170904

190801

190802

190805

190809

190810

190813

190902

190903

191201

191202

191204

200301

200303

200304

200306

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 23 OS-III.7245.36.39.2016 PRZEDSIĘBIORSTW

O INŻYNIERYJNO 

BUDOWLANE 

STĘPIEŃ JANUSZ

Zarzecze, ul. Kopernika 

30, 37-400 Nisko

Starosta Sanocki 21-10-2016 od 21-10-2016 do 

21-10-2026

Transport

kod odpadów

070213

100101

100115

100117

101003

101005

101006

2094



101007

101008

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160601

160602

160603

160604

160605

170101

170102

170103

170107

170180

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

2095



170405

170406

170407

170411

170604

190102

190805

191210

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200202

2096



200203

200301

200303

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 24 GO.6233.7.2016 PC TRANS  

Małgorzata Ciąpała

Studzian, 353, 37-200 

Przeworsk

Starosta Przeworski 11-03-2016 od 11-03-2016

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

010504

010507

010508

010599

020101

020103

020104

020106

020107

2097



020109

020110

020183

020199

020201

020203

020204

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

2098



030180

030181

030182

030199

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040215

040217

040220

040221

040222

040280

040299

050110

050113

050114

050116

050117

050199

050604

2099



050702

050799

060199

060299

060399

060499

060503

060603

060699

060799

060899

060902

060904

060980

060981

060999

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061303

061399

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070412

070481

070499

070514

070581

2100



070599

070612

070680

070681

070699

070712

070799

080112

080114

080116

080118

080120

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080313

080315

080318

080380

080399

080410

080412

080414

080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

2101



100119

100121

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100208

100210

100212

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100328

100330

100399

100410

100499

100501

100504

100509

100511

100580

100599

100601

100602

2102



100604

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100820

100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

101099

101103

101105

101110

101112

2103



101114

101116

101118

101120

101180

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110112

110114

110199

110203

110206

110299

2104



110501

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

160120

160122

160199

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 25 ŚR-I.6233.19.2016 Agnieszka Sawicka 

EURO-TRUCK

37-500 Jarosław, ul. 

Zielińskiego 9/6

Starosta Jarosławski 10-11-2016 od 10-11-2016 do 

08-11-2026

Zbieranie

kod odpadów

020101

020104

020199

2105



020301

020380

020381

030101

030105

030307

030308

040108

040215

040222

070213

101103

101112

101114

150101

150102

150103

150106

150107

160103

160119

170101

170102

170103

170201

170202

170203

170380

170411

170904

191201

191204

191205

191207

191208

191209

191210

200101

200102

200110

200111

2106



200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 26 ŚR-I.6233.20.2016 Agnieszka Sawicka 

EURO-TRUCK

37-500 Jarosław, ul. 

Zielińskiego 9/6

Starosta Jarosławski 10-11-2016 od 10-11-2016 do 

08-11-2026

Transport

kod odpadów

020101

020104

020110

020199

020301

020380

020381

030101

030105

030307

030308

040108

040215

040222

070213

101103

2107



101112

101114

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

160117

160118

160119

160211

160213

160214

160215

170101

170102

170103

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170405

170407

170411

170904

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

2108



200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 27 SR.6233.18.2015 Skup Złomu Metali 

Marcin Wajda

Bajdy, ul. Wincentego 

Pola 11, 38-400 Krosno

Starosta Brzozowski 07-01-2016 od 07-01-2016 do 

06-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

120101

120102

120103

120104

120113

150101

150104

160117

160118

160214

160601

2109



170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

200101

200136

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 28 ŚR-I.6233.16.2016 ATI LOGISTICS Sp. z 

o. o.

37-500 Jarosław, ul. 

Słowackiego 24

Starosta Jarosławski 06-09-2016 od 06-09-2016 do 

05-09-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

2110



010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

2111



020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100113

100114

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

2112



100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100804

100808

100809

2113



100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

2114



101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

2115



101399

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

2116



160601

160602

160603

160604

160605

160606

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

2117



170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170901

170902

170902

170903

170903

170904

170904

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

2118



190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

2119



190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

2120



200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

2121



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 29 GO.6233.13.2016 Firma Handlowa 

"Rotex" Adam Ficek

37-203 Gniewczyna 

Łańcucka, 248

Starosta Przeworski 07-09-2016 od 07-09-2016 do 

15-08-2026

Zbieranie

kod odpadów

160103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 30 O¦.6233.33.2016.JG "Gumotiv" Sp. z o.o., 

Sp. k.

39-300 Mielec, ul. 

Inwestorów 11

Starosta Mielecki 21-09-2016 od 21-09-2016 do 

21-09-2026

Zbieranie

kod odpadów

070213

070280

070299

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 31 OŚ.6233.21.2016 Pastuła Jerzy Kupno, 22, 36-145 

Widełka

Starosta Kolbuszowski 02-11-2016 od 02-11-2016 do 

02-11-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

2122



010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

2123



020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

2124



030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

2125



050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

2126



060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

2127



070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

2128



070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

2129



080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

2130



090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

2131



100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

2132



100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

2133



100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

2134



101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

2135



110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

2136



120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

2137



130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

2138



160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

2139



161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

2140



170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180102

180103

180104

180106

180107

180108

180109

180110

180180

180181

180182

180201

180202

180203

180205

180206

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

2141



190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

2142



190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

2143



191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

2144



200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 32 O¦.6233.51.2015.JG PRZEDSIĘBIORSTW

O 

HANDLOWO-PRODU

KCYJNE "JHS" - JAN 

SKOWRON

Podleszany, 215, 39-300 

Mielec

Starosta Mielecki 16-03-2016 od 16-03-2016 do 

31-01-2025

Zbieranie

kod odpadów

020110

120101

120102

120103

120104

150104

160103

160104

160106

160117

160118

160601

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

191001

191002

191202

2145



191203

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 33 AO¦.6221.6.2016 Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Budow

lane Piotr i Aneta 

Szczepańscy

37-700 Przemyśl, ul. 

Topolowa 9

Prezydent Miasta Przemyśla 04-08-2016 od 04-08-2016 do 

04-08-2026

Zbieranie

kod odpadów

170101

170102

170201

170202

170203

170405

170407

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 34 OS.6233.50.2015.JG FTUH "MAX TRANS" 

Jacek Puzio

Trześń, 302, 39-331 

Chorzelów

Starosta Mielecki 04-01-2016 od 04-01-2016

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

2146



010413

010481

010483

010485

010499

010504

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

2147



020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030105

030181

030182

030199

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040104

040105

040106

040107

040108

2148



040109

040199

040209

040210

040215

040217

040220

040221

040222

040280

040299

050110

050113

050114

050116

050117

050199

050699

050702

050799

060199

060299

060314

060316

060399

060499

060503

060603

060699

060799

060899

060902

060980

060981

060999

061099

061101

061180

061181

061182

061183

2149



061199

061303

061399

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070412

070481

070499

070512

070514

070581

070599

070612

070680

070681

070699

070712

070799

080112

080114

080116

080118

080120

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080313

080315

2150



080318

080380

080399

080410

080412

080414

080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100105

100107

100115

100117

100119

100121

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100208

100210

100212

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100305

100316

2151



100318

100320

100322

100324

100326

100328

100330

100399

100410

100499

100501

100504

100509

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100820

100899

100908

100910

100912

2152



100914

100916

100980

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

101099

101103

101105

101110

101112

101114

101116

101118

101120

101180

101199

101201

101203

101205

101210

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

2153



108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110112

110114

110199

110203

110206

110299

110501

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

130880

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160112

160115

160116

2154



160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160604

160605

160799

160801

160803

160804

161002

161004

161102

161104

161106

168001

168102

168202

170103

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

2155



170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190102

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

190305

190307

190401

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190809

190812

190814

190899

190901

190902

190903

2156



190904

190905

190906

190999

191001

191002

191004

191006

191106

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191210

191212

191302

191304

191306

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200128

200130

200132

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

2157



200201

200202

200203

200302

200303

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 35 O¦.6233.17.2013.JG EKO-STAL Flis 

Mirosław

Ja¶lany, 46, 39-332 

Tuszów Narodowy

Starosta Mielecki 12-07-2016 od 07-07-2014

Transport

kod odpadów

020104

100302

100305

100316

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100680

100699

100701

100702

100704

100799

100804

100809

100811

100814

2158



100899

100903

100906

100908

100980

101003

101006

101008

101012

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160112

160115

160116

2159



160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160505

160605

160799

160801

160803

160804

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

2160



170506

170508

170604

170904

190102

190199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191302

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 36 O¦.6233.17.2013.JG EKO-STAL Flis 

Mirosław

Ja¶lany, 46, 39-332 

Tuszów Narodowy

Starosta Mielecki 12-07-2016 od 24-05-2013

Transport

kod odpadów

020104

030308

100302

100305

100316

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100680

2161



100699

100701

100702

100704

100799

100804

100809

100811

100814

100899

100903

100906

100908

100980

101003

101006

101008

101012

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

2162



150106

150107

150109

150203

160103

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160505

160605

160799

160801

160803

160804

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

2163



170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170904

190102

190199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191302

200101

200102

200110

200111

200134

200136

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 37 O¦.6233.17.2013.JG EKO-STAL Flis 

Mirosław

Ja¶lany, 46, 39-332 

Tuszów Narodowy

Starosta Mielecki 12-07-2016 od 24-05-2013 do 

21-07-2016

2164



Transport

kod odpadów

100302

100305

100316

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100680

100699

100701

100702

100704

100799

100804

100809

100811

100814

100899

100903

100906

100908

100980

101003

101006

101008

101012

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

2165



108099

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160505

160605

160799

160801

160803

2166



160804

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170904

190102

190199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191302

2167



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 38 O¦.6233.22.2016.JG EKO-STAL Flis 

Mirosław

Ja¶lany, 46, 39-332 

Tuszów Narodowy

Starosta Mielecki 27-06-2016 od 03-09-2013 do 

03-09-2023

Zbieranie

kod odpadów

020104

030308

100302

100305

100316

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100680

100699

100701

100702

100704

100799

100804

100809

100811

100814

100899

100903

100906

100908

100980

100999

101003

2168



101006

101008

101012

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

2169



160304

160306

160380

160505

160604

160605

160799

160801

160803

160804

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190102

190199

2170



191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191302

200101

200102

200110

200111

200134

200136

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 39 OS.6233.17.2013.JG EKO-STAL Flis 

Mirosław

Ja¶lany, 46, 39-332 

Tuszów Narodowy

Starosta Mielecki 12-07-2016 od 07-07-2014 do 

21-07-2016

Transport

kod odpadów

020104

100302

100305

100316

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

2171



100604

100680

100699

100701

100702

100704

100799

100804

100809

100811

100814

100899

100903

100906

100908

100980

101003

101006

101008

101012

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

2172



150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160505

160605

160799

160801

160803

160804

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

2173



170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170904

190102

190199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191302

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 40 OS.6233.12.2016 F.H.U.T XEMA 

MATEUSZ KOZIMOR

Nadolany, 176, 38-505 

Bukowsko

Starosta Stalowowolski 28-07-2016 od 28-07-2016

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

020101

020102

2174



020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

2175



020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

2176



040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

2177



060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

2178



061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

2179



070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

2180



070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

2181



080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

2182



100125

100126

100180

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100317

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

2183



100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100814

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

2184



120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

2185



160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

168201

168202

170101

170102

170103

170106

2186



170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170601

170603

170604

170605

180101

180108

180109

180110

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

2187



191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 41 AO¦.6233.11.2016 GABI Centrum 

Odzysku Piotr Szeliga

37-712 Orzechowce, 123 Prezydent Miasta Przemyśla 27-07-2016 od 27-07-2016 do 

27-07-2026

Zbieranie

kod odpadów

120103

150104

170401

2188



170402

170404

170405

170406

170407

191202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 42 WRL.6233.5.2016 Firma H.U.P. ATOS 

Stanisław Cieslak

39-200 Dębica, ul. 

Świętosława 98

Starosta Dębicki 15-02-2016 od 17-09-2014 do 

16-09-2024

Zbieranie

kod odpadów

070210

070212

070213

070214

070280

070299

120105

120109

120121

130208

130307

130502

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160103

160213

160214

2189



160601

160602

160604

160709

160799

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170601

170604

170605

190903

190905

190999

191201

191202

191203

191204

191205

191207

200202

200203

200301

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 43 OŚ.6233.19.2016 DECTRA Michał Dec Mazury, 70, 36-130 

Raniżów

Starosta Kolbuszowski 20-09-2016  do 20-09-2026

Transport

2190



kod odpadów

010101

010102

010180

010408

010409

010410

010411

010412

010413

020103

020104

020106

020107

020110

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030181

030182

030301

030307

030308

100101

100102

100103

100104

2191



100201

100202

100210

100401

100501

100511

100580

100601

100903

101103

101105

101112

101201

101203

101206

101208

101314

101380

101381

101382

120101

120102

120103

120104

120105

120117

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150203

160103

160117

160118

160119

160120

170101

170102

2192



170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170504

170506

170508

190116

190119

191001

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

200101

200102

200201

200202

200203

200301

200303

2193



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 44 ŚR-I.6233.9.2016 Aneta Kiełt Firma 

KIEŁT-TRANS Usługi 

Transportowo-Handlo

we

Ostrów, 388, 37-550 

Radymno

Starosta Jarosławski 24-05-2016 od 24-05-2016

Transport

kod odpadów

020380

020399

020402

020480

030105

070280

100101

100201

101110

101112

150107

160103

160117

160118

160119

160120

170107

170181

170201

170202

170203

170405

170508

191202

191203

191205

191209

191212

200102

200202

2194



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 45 WRL.233.25.2016 "PT TRANS" Tomasz 

Bizoń Sp. j.

Róża, 109, 39-216 Stara 

Jastrz±bka

Starosta Dębicki 11-07-2016 od 11-07-2016 do 

05-07-2026

Transport

kod odpadów

030101

030105

030199

030301

030305

030307

030308

030399

090110

090112

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160107

160112

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160214

160215

160216

160601

160602

2195



160603

160604

160605

160801

160802

160803

168001

170101

170102

170103

170180

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200133

200134

200135

2196



200136

200137

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 46 OS.6233.4.2016 Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

38-543 Komańcza, 166 Starosta Sanocki 07-04-2016  do 07-04-2026

Transport

kod odpadów

150101

150102

150104

150105

150107

160103

170405

190801

200101

200123

200135

200136

200139

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 47 OS.6233.1.2016 Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

38-543 Komańcza, 166 Starosta Sanocki 25-01-2016  do 24-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

150101

2197



150102

150104

150105

150107

160103

170405

190802

200101

200123

200135

200136

200139

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 48 OS.6233.2.2016 Zakład 

Remontowo-Budowla

ny T. Potoczny

, ul. K.Wielkiego 45/3 

45/3, 38-606 Baligród

Starosta Leski 26-07-2016 od 26-07-2016 do 

25-07-2026

Zbieranie

kod odpadów

170605

Transport

kod odpadów

170605

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 49 O¦.6233.2.2016.JG PISKOR 

Eksport-Import

Dobrynin, 38, 39-322 

Rzemień

Starosta Mielecki 15-02-2016 od 15-02-2016 do 

15-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

150102

160216

2198



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 50 OŚ.6233.53.2015.JG PISKOR 

Eksport-Import

Dobrynin, 38, 39-322 

Rzemień

Starosta Mielecki 18-01-2016 od 18-01-2016 do 

18-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

120101

120102

120103

120104

150101

150102

150104

150107

160117

160118

160119

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

200101

200102

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 51 OŚ.6233.52.2015.JG PISKOR 

Eksport-Import

Dobrynin, 38, 39-322 

Rzemień

Starosta Mielecki 18-01-2016 od 18-01-2016

2199



Transport

kod odpadów

120101

120102

120103

120104

150101

150102

150104

150107

160117

160118

160119

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

200101

200102

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 52 WRL.6233.9.2016 Transport-Spedycja 

"EDO TRANS" K. 

Rusin, Z. Cie¶lak Sp. 

j.

39-204 Żyraków, 137 Starosta Dębicki 25-02-2016 od 25-02-2016 do 

24-02-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010408

2200



010409

020103

020104

020107

030101

030105

030301

030307

030308

070213

100101

100102

100103

100201

100202

120101

120102

120103

120104

120113

120121

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160106

160117

160118

160119

160120

160199

160604

160605

170101

170102

170103

2201



170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170802

170904

190801

190802

190805

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200110

200111

2202



200134

200136

200138

200139

200140

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 53 OŚ.6233.14.2016 Blat Marcin Transport 

ciężarowy. Usługi i 

Handel

36-100 Kolbuszowa, ul. 

22 lipca 1E

Starosta Kolbuszowski 20-07-2016 od 26-11-2013 do 

23-07-2016

 do 26-11-2023

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

2203



010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

020301

020302

2204



020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

2205



030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

2206



050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

2207



060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

2208



070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

2209



070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

2210



080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

2211



090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

2212



100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

2213



100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

2214



100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

2215



101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110112

110114

110115

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

2216



110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

2217



130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150203

160103

160106

160112

2218



160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160306

160380

160401

160402

160505

160509

160602

160603

160604

160605

160606

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160903

2219



161001

161002

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

2220



170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180102

180103

180104

180106

180107

180108

180109

180110

180180

180181

180182

180201

180202

180203

180205

180206

180207

180208

190102

190106

190107

190110

190111

190112

190113

2221



190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

2222



190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

2223



191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

2224



200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 54 WRL.6233.8.2016 "Domara" Sp. z o.o., 

Sp. k.

39-225 Jodłowa, 333 Starosta Dębicki 30-03-2016 od 30-03-2016 do 

29-03-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010504

010507

010508

010599

020101

020103

020104

020106

020107

020110

020183

020201

020203

020204

2225



020281

020282

020301

020302

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020701

020704

020705

020780

030101

030105

030181

030182

030301

030302

030305

030307

030308

040101

040102

040108

040221

040222

050114

050115

050117

050604

050702

060902

060980

060981

061101

2226



061180

061181

061182

061183

061303

070180

070213

070215

070280

070680

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

100124

100125

100180

100182

100201

100202

100208

100210

100280

100281

100302

100304

100305

100308

100309

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100330

100401

100402

2227



100404

100405

100501

100504

100510

100511

100580

100601

100602

100603

100604

100606

100680

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100804

100808

100809

100810

100811

100813

100814

100816

100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100980

101003

101006

101008

101010

101012

101103

2228



101105

101110

101112

101116

101120

101181

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101213

101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

108001

108002

108003

108004

108005

108006

110501

110502

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

2229



120121

130880

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160111

160112

160117

160118

160119

160120

160214

160216

160304

160306

160380

160801

160803

161102

161104

161106

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170204

170301

2230



170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

190102

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190118

190119

190203

190206

190305

190307

190401

190402

190501

190502

190503

2231



190801

190802

190805

190901

190904

191001

191002

191004

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191302

200101

200102

200108

200110

200111

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

2232



200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 55 AO¦.6233.171.2016 TRANS-FORMERS 

KARPATIA Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. 

Krakowska 46

Prezydent Miasta Przemyśla 14-10-2016 od 14-10-2016 do 

14-10-2026

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150105

150106

150107

150109

160103

160601

170101

170102

170103

170107

200101

200102

200110

200111

200123

200133

200134

200135

200136

200139

200201

200307

2233



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 56 AO¦.6233.15.2016 Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Handlo

we ALKOR Sp. j.

, ul. Ofiar Katynia 17, 

37-700 Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla 28-09-2016 od 28-09-2016 do 

28-09-2026

Zbieranie

kod odpadów

010180

010381

020110

060316

060399

060499

061181

061182

061199

061399

090107

090108

090199

100201

100202

100210

100280

100302

100316

100501

100504

100580

100599

100602

100604

100680

100699

100701

100702

100703

100704

2234



100799

100804

100809

100811

100813

100814

100899

100903

100912

101003

101099

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110203

110206

110299

110501

120101

120102

120103

120104

120113

120117

120121

120199

150104

160117

160118

160216

160801

160803

160804

170401

170402

170403

170404

2235



170405

170406

170407

170411

170904

180201

180203

190102

191001

191002

191202

191203

200136

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 57 OS.6233.18.2016 Mirosław Walczyk 

PPHU "TRAILER"

Mytarz, 81, 38-230 

Nowy Żmigród

Starosta Jasielski 29-07-2016 od 29-07-2016 do 

29-07-2026

Transport

kod odpadów

070213

150101

150102

150104

150107

160103

170401

170402

170405

200101

200102

200139

2236



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 58 OS.6233.19.2016 Firma RADO Sp. z o. 

o.

Ławnica, 241, 39331 

Chorzelów

Starosta Mielecki 12-07-2016 od 09-12-2015 do 

09-12-2025

Zbieranie

kod odpadów

030104

030105

030308

070213

070215

070217

070280

070299

070514

070599

120101

120102

120103

120104

120105

120121

130113

130208

130501

130502

130503

130506

130507

130701

130702

130703

130899

150101

150102

150103

150104

150105

2237



150106

150107

150109

160103

160107

160111

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160211

160213

160214

160215

160216

160304

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160802

160805

160806

160807

170101

170102

170106

170180

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

2238



170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170604

170903

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191209

191210

200133

200135

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 59 OŚ.6233.34.2015 P.P.H.U. "GUCIO" 

ANDRZEJ GUŹDA

Ostrowy Baranowskie 

141, 141, 36-106 

Trzęsówka

Starosta Kolbuszowski 29-01-2016 od 09-05-2011 do 

09-05-2021

Transport

kod odpadów

030101

030105

030105

030199

030301

150103

160306

2239



170201

191207

200138

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 60 OŚ.6233.4.2016 Łukasz Stępień 

BIOTRANS

36-110 Majdan 

Królewski, ul. 

Kozłowieckich 31

Starosta Kolbuszowski 24-03-2016  do 17-06-2022

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

2240



010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

2241



020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

2242



040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

2243



050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

2244



060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

2245



070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

2246



070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

2247



080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

2248



100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

2249



100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100603

100606

100607

100609

100701

100702

100703

100704

2250



100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101008

101009

101010

101011

2251



101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

2252



101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

2253



110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

2254



130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

2255



160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

2256



160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

2257



170204

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180104

180106

180107

180108

180109

180110

180180

180181

2258



180182

180201

180202

180203

180205

180206

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

2259



190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

2260



191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

2261



200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 61 O¦.6233.8.2016.JG Przedsiębiorstwo 

Usług 

Wielobranżowych 

Edward Kantor

Trzciana, 465, 39-304 

Czermin

Starosta Mielecki 07-03-2016 od 07-03-2016

Transport

kod odpadów

020103

030105

070213

080410

100101

100102

120199

150101

2262



150102

150105

150203

160103

160117

160118

170101

170102

170107

170201

170202

170405

170407

200202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 62 ABS.6233.13.2016.MK Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Zaleszanach z/s w 

Dzierdziówce

Dzierdziówka, 168, 

37-416 ZBYDNIÓW

Starosta Stalowowolski 28-02-2016 od 28-02-2012 do 

28-02-2022

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150106

150107

160211

160213

160214

160216

200101

200102

200133

200134

200135

200136

200139

200201

2263



Transport

kod odpadów

030105

150101

150102

150104

150105

150106

150107

160103

160211

160213

160214

160216

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170380

170405

170407

170504

170604

190801

190802

190805

190999

200101

200102

200131

200132

200133

200134

200136

200139

200140

200199

200201

200301

2264



200302

200303

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 63 OS.6233.18.2016 Firma 

Handlowo-Usługowa 

DAN TRANS Barbara 

Sieniawska

Długie, ul. Spacerowa 

153, 38-530 Zarszyn

Starosta Sanocki 30-11-2016 od 30-11-2016 do 

30-11-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010306

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010499

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

020199

020201

2265



020202

020203

020204

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030105

030181

030182

030199

030299

2266



030301

030302

030307

030308

030311

030399

040101

040102

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040215

040217

040220

040221

040222

040280

040299

060902

060904

060980

060981

060999

061099

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070481

2267



070499

070681

070699

080112

080410

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100115

100124

100125

100201

100202

100210

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100318

100330

100399

100499

100501

100511

100580

100599

100601

100602

100680

100699

100701

100702

100809

100811

100813

100814

2268



100899

100903

100906

100908

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101016

101099

101103

101110

101112

101199

101201

101206

101208

101212

101299

101301

101304

101310

101311

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108006

108099

110501

110502

110599

120101

120105

120113

2269



120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150109

150203

160103

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160216

160304

160306

160380

160509

160604

160605

160801

160803

160804

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

2270



170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190102

190112

190119

190199

190203

190401

190503

190599

190809

190904

190905

190999

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

2271



191209

191210

191212

191302

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200128

200130

200132

200134

200136

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 64 RO.V.6233.28.2016 OTI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦C

Iˇ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

30-534 KRAKÓW, ul. 

BOLESŁAWA 

LIMANOWSKIEGO 24/2

Starosta Tarnobrzeski 18-08-2016 od 18-08-2016 do 

15-08-2026

Zbieranie

kod odpadów

030104

030180

2272



030201

030203

030204

030205

040103

040214

040216

061302

061305

070310

070410

070510

070710

080111

080113

080115

080117

080119

080121

080312

080314

080316

080317

080409

080411

080413

080415

080417

090101

090102

090103

090104

090105

090111

090113

090180

110105

110106

110107

110108

110109

2273



110111

110113

110116

110198

120107

120109

120110

120112

120114

120116

120118

120119

120120

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130310

130701

140603

150110

150111

150202

160107

160211

160213

160215

160305

160601

160602

160708

160709

160802

2274



160805

160806

160807

168101

168201

170106

170204

170409

170410

190110

190209

190211

191003

191005

191206

191211

200121

200123

200127

200133

200135

200137

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 65 RO.V.6233.38.2016 OTI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONˇ 

ODPOWIEDZIALNO¦C

Iˇ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

30-534 KRAKÓW, ul. 

BOLESŁAWA 

LIMANOWSKIEGO 24/2

Starosta Tarnobrzeski 22-11-2016 od 22-11-2016 do 

15-08-2026

Zbieranie

kod odpadów

030104

030180

030201

030203

030204

030205

040103

040214

2275



040216

050109

061302

061305

070310

070410

070510

070513

070710

080111

080113

080115

080117

080119

080121

080312

080314

080316

080317

080409

080411

080413

080415

080417

090101

090102

090103

090104

090105

090111

090113

090180

110105

110106

110107

110108

110109

110111

110113

110116

110198

2276



120107

120109

120110

120112

120114

120116

120118

120119

120120

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130310

130507

130701

140603

150110

150111

150202

160107

160211

160213

160215

160305

160601

160602

160708

160709

160802

160805

160806

160807

2277



168101

168201

170106

170204

170409

170410

170503

170903

190110

190209

190211

190808

190813

191003

191005

191206

191211

200121

200123

200127

200133

200135

200137

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 66 OŚ-II.6233.27.2015 Przedsiębiorstwo 

Usług 

Transportowych 

TRANS-WSK Sp. z 

o.o.

35-083 Rzeszów, ul. 

Matuszczaka 5 5

Starosta Łańcucki 22-01-2016 od 22-01-2016

Transport

kod odpadów

030105

030308

030309

150101

150102

191201

200101

2278



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 67 ŚR.6233.1.2016 Dawid Marszałek 

HOTO

Górki, 63A, 36-200 

Brzozów

Starosta Brzozowski 29-07-2016 od 29-07-2016

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160112

160116

160117

160118

160119

160120

160214

160216

160304

160306

160380

160604

160605

160801

160803

160804

168001

168102

168202

170101

170102

2279



170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170604

170802

170904

190203

190206

190401

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200128

2280



200134

200136

200138

200139

200140

200180

200201

200202

200203

200301

200302

200303

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 68 OŚ.6233.8.2016 "ARTFOL" SPÓŁKA 

JAWNA JANUSZ 

LUBERA I 

WSPÓLNICY

, ul. UL. 

SOKOŁOWSKA  28, 

36-100 KOLBUSZOWA

Starosta Kolbuszowski 22-07-2016 od 01-08-2013 do 

23-07-2016

 do 01-08-2023

Transport

kod odpadów

150101

150102

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 69 WRL.6233.24.2016 "TRANS-LOGISTIC 

DĘBICA" Piotr 

Szczerbiński

39-200 Dębica, ul. 

Fabryczna 12/10

Starosta Dębicki 22-06-2016 od 22-06-2016 do 

21-06-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010408

010409

020103

2281



020104

020107

030101

030105

030301

030307

030308

070213

100101

100102

100103

100201

100202

120101

120102

120103

120104

120113

120121

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160106

160117

160118

160119

160120

160199

160604

160605

170101

170102

170103

170107

170180

2282



170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170802

170904

190801

190802

190805

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200110

200111

200134

200136

2283



200138

200139

200140

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 70 OS.6233.7.2016 EST Sp. z o. o. 32-085 Giebułtów, ul. 

Spacerowa 24

Starosta Jasielski 11-03-2016 od 11-03-2016 do 

15-08-2025

Zbieranie

kod odpadów

030308

101003

101112

120101

120103

120104

120121

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

2284



130208

130306

130307

130308

130309

130310

130506

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160117

160118

160119

160120

160213

160214

160215

160216

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160604

160605

161105

170401

170402

170403

170404

2285



170405

170406

170407

170411

190102

190112

190114

190119

190199

190305

190307

190801

190809

190810

190899

190901

190904

190905

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191210

191211

191212

200101

200102

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 71 R.6233.1.2016 Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, 

Produkcyjnych i 

Handlu Sp. z o.o.

37-600 Lubaczów, ul. 

Kraszewskiego 7

Starosta Lubaczowski 31-10-2016 od 20-01-2016 do 

19-01-2026

2286



Transport

kod odpadów

010102

010408

010409

010413

010599

020103

030101

080117

080318

100101

100103

100115

101206

101208

120105

120113

120117

120121

130110

130206

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

160103

160107

160211

160213

160214

160215

168102

168202

170101

2287



170102

170103

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170380

170402

170504

170506

170508

170604

170802

170902

170903

170904

190112

190801

190802

190805

190812

190814

190899

191207

191208

191209

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

2288



200127

200128

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 72 R.6233.1.2016 Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, 

Produkcyjnych i 

Handlu Sp. z o.o.

37-600 Lubaczów, ul. 

Kraszewskiego 7

Starosta Lubaczowski 20-01-2016 od 20-01-2016 do 

19-01-2026

Transport

kod odpadów

010102

010408

010409

010413

010599

020103

030101

080117

2289



080318

100101

100103

100115

101206

101208

120105

120113

120117

120121

130110

130206

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

160103

160107

160211

160213

160214

160215

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170380

170402

2290



170504

170506

170508

170604

170802

170902

170903

170904

190112

190801

190802

190805

190812

190814

190899

191207

191208

191209

191212

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200127

200128

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

2291



200140

200180

200199

200201

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 73 R.6233.22.2016 Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, 

Produkcyjnych i 

Handlu Sp. z o.o.

37-600 Lubaczów, ul. 

Kraszewskiego 7

Starosta Lubaczowski 31-10-2016 od 19-12-2014 do 

18-12-2024

Zbieranie

kod odpadów

020103

080117

080318

130110

130206

130208

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

160103

160107

160211

160213

2292



160214

160215

170101

170102

170103

170107

170180

170201

170202

170203

170402

170504

170604

170802

170902

170903

170904

190112

191209

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200127

200128

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

2293



200139

200140

200180

200199

200201

200203

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 74 SR-VI.6233.6.2016 MARIO-RES Usługi 

Transportowe Miedlar 

Mariusz

35-104 Rzeszów, ul. 

Potokowa 22

Prezydent Miasta Rzeszowa 01-04-2016 od 01-04-2016 do 

01-04-2016

Transport

kod odpadów

020104

020110

030101

030105

030301

030308

030310

040215

040221

040222

070213

101103

101110

101112

120101

120102

120103

120104

120105

120105

150102

150103

160117

2294



160118

160119

160120

160214

160216

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191001

191002

191201

191202

191204

191205

191207

191208

200101

200102

200111

200136

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 75 ABS.6233.3.2016.MK PABAX Krzysztof 

Bajdas

Jastkowice, ul. Armii 

Krajowej 6, 37-403 

Pysznica

Starosta Stalowowolski 04-03-2016

Transport

kod odpadów

020402

020480

030105

2295



100101

100117

100180

100280

170101

170405

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 76 OS.6233.20.2016 Artur Czech CZECH 

RECYKLING

95-100 Zgierz, ul. 

Stanisława Witkacego 

11/83

Starosta Jasielski 05-09-2016 od 05-09-2016 do 

31-08-2026

Zbieranie

kod odpadów

080317

080318

090110

090111

090112

160211

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

168001

180108

180109

180207

180208

191201

200121

200123

200131

200132

2296



200133

200134

200135

200136

200138

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 77 O¦.6233.9.2016.JG Firma 

Transportowo-Usługo

wa "JUNIOR" 

Grzegorz Kantor

Trzciana, 465, 39-304 

Czermin

Starosta Mielecki 07-03-2016 od 07-03-2016

Transport

kod odpadów

020103

030105

070213

080410

100101

100102

120199

150101

150102

150105

150203

160103

160117

160118

170101

170102

170107

170201

170202

170405

170407

200202

2297



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 78 OŚ-II.6233.5.2016 Mateusz Musz 

TRANS-MAT

37-100 Łańcut, ul. 

I.Mościckciego 80

Starosta Łańcucki 27-05-2016 od 27-05-2016

Transport

kod odpadów

170101

191209

191212

200202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 79 ŚR-I.6233.21.2016 Usługi Transportowe 

Handel-Export-Import 

Edward Kowal

Zgoda, 6, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 07-11-2016 od 07-11-2016 do 

05-11-2026

Zbieranie

kod odpadów

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170410

170411

2298



170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 80 ŚR-I.6233.26.2016 Usługi Transportowe 

Handel-Export-Import 

Edward Kowal

Zgoda, 6, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 20-12-2016 od 20-12-2016 do 

05-11-2026

Zbieranie

kod odpadów

030380

150101

150102

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

2299



170302

170303

170380

170410

170411

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

191201

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 81 ŚR-I.6233.3.2016 SIVETPRO Sp.  z o. o. 30-109 Kraków, ul. 

Salwatorska 14/310a

Starosta Jarosławski 17-02-2016 od 17-02-2016 do 

07-08-2016

Zbieranie

kod odpadów

030307

030308

150101

191201

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 82 OS.6233.3.2016 Piotr Gorgosz FPHU 

"PIOMAR"

Jareniówka, 161, 38-200 

Jasło

Starosta Jasielski 25-01-2016 od 25-01-2016 do 

25-01-2026

2300



Transport

kod odpadów

190801

190802

190805

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 83 OS.6233.1.2016 Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjn

o-Usługowe 

ZAGRODA Sp. z o.o.

38-100 Strzyżów, ul. 

1-Maja 38b

Starosta Strzyżowski 22-08-2016 od 22-08-2016 do 

21-08-2026

Transport

kod odpadów

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

2301



020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020704

020705

020780

020799

030101

030105

030181

030182

030199

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030310

030311

030399

040101

040102

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040215

2302



040217

040220

040221

040222

040280

040299

050110

050117

050199

050799

060314

060316

060399

061303

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070481

070499

070514

070599

070681

070699

070799

080112

080118

080120

080199

080313

080315

080318

080380

080399

080410

080412

2303



080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100103

100115

100117

100121

100124

100125

100181

100182

100199

101103

101105

101110

101112

101114

101199

101201

101203

101206

101208

101212

101299

101301

101304

101310

101314

101380

101381

101382

101399

120101

120102

120103

2304



120104

120105

120113

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160604

160605

160799

160801

160803

160804

161102

161104

161106

168001

168102

2305



168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

180101

180104

180107

180109

180201

180203

180206

180208

190102

190112

190114

190116

190118

190119

2306



190203

190210

190299

190305

190307

190401

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190809

190812

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191004

191006

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

2307



191208

191209

191210

191212

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200128

200130

200132

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 84 OŚ.6233.12.2016 "SOTER" Sp. z o.o. 36-100 Kolbuszowa, ul. 

Obrońców Pokoju 29A

Starosta Kolbuszowski 21-07-2016 od 09-06-2014 do 

23-07-2016

 do 09-06-2024

Transport

kod odpadów

2308



010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

2309



020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

2310



020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

2311



040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

2312



060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

2313



061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

2314



070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

2315



070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

2316



080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

2317



100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

2318



100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

2319



100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

2320



101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

2321



101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

2322



120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

2323



130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

2324



160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

2325



160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

2326



170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180104

180106

180107

180108

180109

180181

180201

180203

180206

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

2327



190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

2328



190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

2329



191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

2330



200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 85 OLR IV.6233.33.2016 SKUP – SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH IWONA 

KOBYLARZ

Kończyce, 74a, 37-400 

Nisko

Starosta Niżański 12-12-2016 od 18-03-2013 do 

18-03-2023

Zbieranie

kod odpadów

030101

030105

070213

100280

100315

100316

100501

101111

101112

120101

120102

120103

120104

120105

120199

150101

150103

150104

150107

160103

160107

160108

2331



160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160801

170102

170181

170201

170202

170301

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170410

170411

191001

2332



191002

191201

191202

191209

200101

200102

200110

200111

200134

200136

200138

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 86 OS.6233.3.2016 KAMIL FĄFARA FIRMA 

BUDOWLANO-ELEKT

RYCZNO-MONTAŻO

WA "F-BEM"

38-100 Strzyżów, ul. 

Gduli 14A

Starosta Strzyżowski 22-12-2016 od 22-12-2016 do 

21-12-2016

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010308

010309

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

2333



010481

010482

010483

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020103

020104

020107

020109

020110

020183

020199

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

2334



030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

050114

050115

050116

050117

050199

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

2335



070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

2336



100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100501

100503

100504

2337



100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

2338



100903

100906

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

2339



101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110501

110502

110503

110504

110599

120101

2340



120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

130701

130702

130703

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

2341



160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

161101

2342



161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

2343



170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

2344



190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

2345



200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

2346



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 87 WRL.6233.3.2016 Firma Handlowa 

"ALMETAL" Krzysztof 

Jezuit

39-200 Dębica, ul. 

Cmentarna 89

Starosta Dębicki 15-01-2016 od 17-11-2014 do 

16-11-2024

Transport

kod odpadów

100101

100201

100210

100280

110501

110502

110503

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120117

130205

130206

130207

130208

130701

130702

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

2347



160103

160107

160116

160117

160118

160119

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160803

160804

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191201

191202

191203

2348



191204

191205

200101

200102

200110

200111

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 88 AO¦.6233.4.2016 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

37-700 Przemyśl, ul. 

Kopernika 58

Prezydent Miasta Przemyśla 24-02-2016 od 24-02-2016 do 

31-12-2025

Transport

kod odpadów

100101

120101

120103

120105

120113

120117

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

160120

160214

160601

160605

168001

168102

2349



168202

170101

170102

170103

170107

170180

170182

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170604

170802

170904

200101

200102

200110

200111

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200199

200306

200307

200399

2350



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 89 WRL.6233.27.2016 Firma 

Handlowo-Usługowa 

Marek Zięba

39-230 Brzostek, ul. 

Rynek 14/4

Starosta Dębicki 08-08-2016 od 08-08-2016 do 

07-08-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

030101

030105

070280

110501

120113

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

2351



160103

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191001

191201

191202

191203

191204

191205

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 90 OS.6233.4.2016 Zakład Naprawy 

Samochodów sp. z 

o.o.

36-040 Boguchwała, ul. 

Techniczna 2

Starosta Jasielski 01-03-2016 od 01-03-2016 do 

28-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

160104

160106

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 91 OLR IV.6233.36.2016 A.S.A. TARNOBRZEG 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

39-400 Tarnobrzeg, ul. 

Jasińskiego 19

Starosta Niżański 28-12-2016 od 28-12-2016 do 

31-12-2019

Zbieranie

kod odpadów

160103

2352



170101

170102

170103

170107

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200307

2353



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 92 WRL.6233.28.2016 Firma 

Handlowo-Usługowa 

Ireneusz Hołowicki

39-230 Brzostek, ul. 

Rynek 14/4

Starosta Dębicki 23-08-2016 od 23-08-2016 do 

22-08-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010399

010408

030101

030105

070280

110501

120113

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191201

191202

2354



191203

191204

191205

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 93 OLR IV.6233.37.2016 Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o.

, ul. Lipnik 1, 37-410 

Ulanów

Starosta Stalowowolski 28-12-2016 od 28-12-2016 do 

28-12-2026

Transport

kod odpadów

150101

150102

150104

150107

150110

200101

200102

200108

200110

200111

200119

200121

200123

200135

200139

200140

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200307

200399

2355



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 94 ABS.6233.8.2016.MK GMINA ZAKLIKÓW 37-470 Zaklików, ul. 

Zachodnia 15

Starosta Stalowowolski 30-09-2016 od 30-09-2016

Transport

kod odpadów

100101

150101

150102

150104

150105

150107

160103

170101

170102

170103

170107

170407

170604

200101

200102

200110

200111

200136

200139

200201

200202

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 95 WRL.6233.19.2016 "REMOST" Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. 

Przemysłowa 10

Starosta Dębicki 20-04-2016 od 20-04-2016 do 

19-04-2019

Zbieranie

kod odpadów

160103

2356



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 96 GO.6233.8.2016 Usługi 

Transportowo-Handlo

we Ryszard Mazur

Wólka Ogryzkowa, 23a, 

37-204 Tryńcza

Starosta Przeworski 30-05-2016 od 30-05-2016 do 

30-04-2026

Transport

kod odpadów

010180

020104

020110

020381

020382

020399

020401

020402

020480

030301

040199

061303

070213

070280

080199

100280

120101

120102

120103

120113

150101

150102

150103

150104

150107

150109

160103

160112

160116

160117

160120

2357



160380

160604

160605

170101

170181

170201

170202

170203

170380

170402

170405

170407

190102

190809

190901

190902

190903

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191208

191210

200101

200102

200108

200110

200111

200125

200139

200202

200307

2358



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 97 OŚ.6233.25.2015 ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Piłsudskiego 111A

Starosta Kolbuszowski 25-01-2016  do 25-01-2026

Transport

kod odpadów

170101

170102

170103

170106

170180

170181

190501

190503

190801

190802

190805

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

2359



200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 98 BOŚ.6233.4.2016 Przedsiębiorstwo 

Gospodarka 

Odpadami Sp. z o. o

38-700 Ustrzyki Dolne, 

ul. Przemysłowa 16

Starosta Bieszczadzki 16-11-2016 od 16-11-2016 do 

16-11-2026

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

2360



150107

150109

150110

160103

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160606

168001

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170504

170506

2361



170508

170603

170604

170802

170904

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

2362



200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 99 OŚ.6233.1.2016 SPÓŁDZIELNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU "SCH"

, ul. RZESZOWSKA  28, 

36-100 KOLBUSZOWA

Starosta Kolbuszowski 02-03-2016  do 02-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

100980

150101

150102

150104

170401

170402

170405

200101

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 100 ŚR-I.6233.4.2016 AGROBONUS Sp. z o. 

o.

Korzenica, 20B, 37-543 

Laszki

Starosta Jarosławski 16-02-2016 od 16-02-2016 do 

15-02-2026

Transport

kod odpadów

020401

020402

020480

030101

030105

030307

030308

100101

2363



100102

100103

100105

100107

100115

100117

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

170101

170102

170103

170107

170201

170202

170203

170204

170504

190805

191201

191204

191205

191207

191209

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 101 OS.6233.3.2016 Wiesław Fedor 

Usługi Leśne oraz 

Sprztowo=Transporto

we

Bachlawa, 15, 38-604 

Hoczew

Starosta Leski 12-09-2016 od 12-09-2016

Transport

kod odpadów

200101

2364



200102

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 102 O¦.6233.7.2016.JG United Logistics Sp. z 

o.o.

Janowiec, 65, 39-312 

Żarówka

25-02-2016 od 25-02-2016

Transport

kod odpadów

030308

061303

070280

150101

150102

160103

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

2365



191001

191002

191201

191202

191203

191204

191208

200101

200110

200111

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 103 OS.6233.10.2016 Mariusz Bugała FHU 

KLIMAR

38-200 Jasło, ul. 

Krasińskiego 16/33

Starosta Jasielski 16-03-2016 od 16-03-2016 do 

15-03-2026

Transport

kod odpadów

170601

170603

170604

170605

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 104 GO.6233.6.2016 Usługi Transportowe 

Edward Kostecki

37-205 Zarzecze, 146 Starosta Przeworski 29-02-2016 od 02-03-2016 do 

10-02-2026

Transport

kod odpadów

040199

070213

070280

070299

120101

120102

120103

120113

150101

2366



150102

150103

150104

160103

160122

170101

170107

170405

170407

170604

190802

191001

191002

191204

191212

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 105 OS.6233.17.2016 DRUMMONDS Sp. z o 

o

38-500 Sanok, ul. 

Lipińskiego 109

Starosta Sanocki 28-11-2016 od 28-11-2016 do 

28-11-2026

Transport

kod odpadów

120101

120103

150101

150102

150105

170203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 106 ŚR-I.6233.1.2016 Firma Usługi 

Transportowe Jacek 

Bawor

Wierzbna, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 03-02-2016 od 03-02-2016 do 

18-03-2024

Transport

kod odpadów

2367



010180

010408

010409

010410

010412

010499

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

020199

020201

020203

020204

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020399

020402

020480

020499

020601

020602

020603

020680

020699

030201

030202

030203

030204

030205

030299

2368



030301

030302

030307

030308

030311

070280

080111

080112

080117

080118

080119

080201

080299

080308

080312

080313

080317

080318

080380

080399

080409

080410

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100125

100126

100180

100181

2369



100182

100199

100201

100202

100207

100208

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100318

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100501

100503

100504

2370



100509

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100607

100609

100610

100680

100699

100804

100808

100809

100811

100813

100814

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101013

2371



101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101209

101210

101213

101299

101301

101304

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

120101

2372



120102

120103

120104

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130899

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

2373



150109

150110

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160601

160602

160603

160604

160605

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

2374



168101

168102

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170902

170903

170904

190102

2375



190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190199

190501

190502

190503

190599

190801

190802

190805

190807

190809

190810

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

2376



191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200132

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

2377



200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 107 AO¦.6233.3.2016 MAXKAT Sp. z o.o. 37-700 Przemy¶l, ul. 

Lwowska 52/300

Prezydent Miasta Przemyśla 12-02-2016 od 12-02-2016 do 

01-10-2025

Zbieranie

kod odpadów

090107

090108

090110

090111

090112

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

Transport

kod odpadów

090107

090108

090110

090111

090112

160601

160602

160603

160604

2378



160605

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 108 OS.6233.6.2016 Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Tarnowcu Sp. z o.o.

38-204 Tarnowiec, 143 Starosta Jasielski 12-05-2016 od 12-05-2016 do 

30-04-2026

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

200101

200102

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200133

200134

200136

200137

2379



200138

200139

200140

200180

200199

200202

200203

200302

200303

200304

200306

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 109 OS.6233.16.2016 Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Tarnowcu Sp. z o.o.

38-204 Tarnowiec, 143 Starosta Jasielski 28-06-2016 od 28-06-2016 do 

30-04-2026

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

170101

170102

170107

200101

200102

200121

200123

200125

200126

200127

2380



200128

200129

200130

200133

200134

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200202

200203

200302

200303

200304

200306

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 110 OŚ-II.6233.6.2016 Skup metali 

kolorowych i złomu 

"Przy torach"

Sonina, 498a, 37-100 

Łańcut

Starosta Łańcucki 30-05-2016 od 30-05-2016 do 

25-02-2016

Transport

kod odpadów

120103

150101

150102

150103

150104

150107

160117

160118

160119

160601

170401

170402

2381



170403

170404

170405

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 111 OŚ-II.6233.2.2016 Skup metali 

kolorowych i złomu 

"Przy torach"

Sonina, 498a, 37-100 

Łańcut

Starosta Łańcucki 25-02-2016 od 25-02-2016 do 

25-02-2016

Transport

kod odpadów

120103

150101

150102

150103

150104

150107

160117

160118

160119

170401

170402

170403

170404

170405

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 112 ŚR-I.6233.6.2016 Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

FARM-BUD Janusz 

Biesiadecji

37-550 Radymno, ul. 

Budowlanych 3

Starosta Jarosławski 09-05-2016 od 09-05-2016 do 

08-05-2026

2382



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 113 ŚR-I.6233.6.2016 Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

FARM-BUD Janusz 

Biesiadecji

37-550 Radymno, ul. 

Budowlanych 3

Starosta Jarosławski 09-05-2016 od 09-05-2016 od 08-05-2026

Transport

kod odpadów

010408

010409

020104

020107

020110

020203

020304

020381

020382

020399

020402

020480

020499

020501

030101

030105

030301

030307

030308

030399

040209

040221

040222

040299

070280

080112

100809

101103

101112

101208

101314

2383



101380

101382

101399

120101

120102

120104

120105

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160106

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160212

160214

160216

160604

160605

160803

161106

168001

170101

170102

170103

170181

170182

170201

170202

170203

2384



170380

170405

170407

170504

170508

170802

170904

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 114 O¦.6233.4.2016.JG " REKFOL" Janusz 

Gruszecki s.j.

39-300 Mielec, ul. 

Wojska Polskiego  9

Starosta Mielecki 07-03-2016 od 07-03-2016

Transport

kod odpadów

070213

120105

150101

150102

150103

170201

170203

191201

191204

191207

191212

200101

200139

2385



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 115 O¦.6233.5.2016.JG " REKFOL" Janusz 

Gruszecki s.j.

39-300 Mielec, ul. 

Wojska Polskiego  9

Starosta Mielecki 22-02-2016 od 22-02-2016 do 

22-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

070213

120105

150101

150102

150103

170201

170203

191201

191204

191207

191212

200101

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 116 ŚR-I.6233.13.2016 Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

STANISŁAW HABUDA 

zam. Surochów 182

, ul. SUROCHÓW 182, 

37-500 Jarosław

Starosta Jarosławski 01-07-2016 od 01-07-2016 do 

26-09-2023

Transport

kod odpadów

010409

010410

020101

020380

020381

020401

020403

030101

030104

2386



030105

030301

030302

030307

030308

060902

060981

060999

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100113

100114

100115

100117

100304

100401

100402

100580

100804

100809

101181

101208

101314

101380

101381

101382

101399

120113

120301

120302

150101

150102

150103

150105

150106

150109

150203

2387



160103

160104

160106

160117

160118

160120

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170380

170401

170402

170403

170504

170508

170802

190805

191201

191202

191203

191204

191207

191209

200101

200102

200108

200110

200201

200202

200203

200301

200302

2388



200303

200304

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 117 ŚR-I.6233.23.2016 AP 37 HOLDING 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

00-175 Warszawa, ul. 

Al. Jana Pawła II 80/F35

Starosta Jarosławski 14-11-2016 od 14-11-2016 do 

12-11-2026

Zbieranie

kod odpadów

191209

191212

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 118 ŚR-I.6233.14.2016 Usługi 

Transportowo-Sprzet

owo-Handlowe 

Robert Habuda

37-541 Surochów, 182 Starosta Jarosławski 01-07-2016 od 01-07-2016 do 

26-09-2023

Transport

kod odpadów

010409

010410

020101

020380

020381

020401

020403

030101

030104

030105

030301

030302

030307

2389



030308

060902

060981

060999

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100113

100114

100115

100117

100304

100401

100402

100580

100804

100809

101181

101208

101314

101380

101381

101382

101399

120113

120301

120302

150101

150102

150103

150105

150106

150109

150203

160103

160104

160106

160117

2390



160118

160120

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170380

170401

170402

170403

170504

170508

170802

190805

191201

191202

191203

191204

191207

191209

200101

200102

200108

200110

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200399

2391



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 119 OŚ.6233.13.2016 PPHU KOLTEX 

Krzysztof Mitura

, ul. Sokołowska 28, 

36-100 Kolbuszowa

Starosta Kolbuszowski 21-07-2016 od 21-07-2014 do 

21-07-2024

 do 21-07-2024

Zbieranie

kod odpadów

020104

070213

150102

160119

170203

200139

Transport

kod odpadów

020104

070213

150102

160119

170203

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 120 OŚ.6233.5.2016 Zakład 

Produkcyjno-Usługow

y CMOL -FRUT Stefan 

Wrzask

36-105 Cmolas, 360a Starosta Kolbuszowski 21-04-2016  do 21-04-2026

Transport

kod odpadów

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

2392



020199

020201

020202

020203

020204

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030105

030301

030302

030305

2393



030307

030308

030309

040101

040102

040104

040105

040108

040109

040199

040209

040210

040221

040222

040280

040299

100101

100102

100103

100105

100107

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

2394



100208

100210

100280

100281

100299

100302

100305

100401

100402

100499

100601

100602

100809

100811

100903

100905

100906

100907

100908

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101201

101203

101205

101206

101208

101299

2395



101301

101304

101306

101311

101314

101380

101381

101382

101399

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120116

120117

120120

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160111

160112

160116

160117

160118

160119

160120

2396



160121

160122

160199

160209

160210

160303

160304

160305

160306

160380

160601

160602

160603

160604

160605

160801

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

2397



170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190501

190502

190503

190599

2398



190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

2399



191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200133

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 121 OS.6233.32.2015 Zakład Handlowo 

Usługowy "SKOMAR" 

s.c. Marian Jarecki, 

Mariusz Jarecki

38-242 Skołyszyn, 154 Starosta Jasielski 22-01-2016 od 22-01-2016 do 

22-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

100210

100280

100302

100316

100511

100602

100811

100906

100908

100980

101003

101006

101008

110501

110502

120101

120102

120103

2400



120104

120113

120117

150104

150105

160112

160116

160117

160118

160601

160602

160801

160803

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

180101

180201

190102

191001

191002

191202

191203

200133

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 122 WRL.6233.12.2016 OMEGA Pilzno ITiS 

Godawski&Godawski 

Sp. z o.o.

, ul. Kraszewskiego 44, 

39-220 Pilzno

Starosta Dębicki 10-03-2016 od 01-10-2014 do 

30-09-2024

Transport

kod odpadów

010408

2401



010409

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020201

020202

020203

020204

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

030101

030104

030105

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060201

060203

060204

070201

070203

070204

070207

2402



070209

070213

070214

070215

070216

070217

070280

080111

080112

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100180

100181

100182

110105

110106

110107

110501

110502

110503

110504

120103

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

2403



130113

130204

130205

130206

130207

130208

130401

130402

130403

130701

130702

130703

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

160103

160107

160113

160114

160115

160117

160118

160119

160120

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160601

2404



160602

160603

160604

160605

160606

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

190102

190105

2405



190106

190107

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190801

190802

190805

190811

190812

190813

190814

190899

191201

191202

191203

191204

191205

191208

191210

200101

200102

200108

200110

200111

200139

200140

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200307

200399

2406



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 123 OŚ.6233.16.2015.2016 Zakład Gospodarki 

Komunalnej Nowa 

Sarzyna Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna, 

ul. 1 Maja 4

Starosta Leżajski 12-01-2016 od 12-01-2016 do 

11-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

080318

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150202

150203

160103

160211

160213

160214

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170106

170107

170180

2407



170181

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170904

180108

180109

190999

191201

191202

191203

191204

191205

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

200141

2408



200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200307

200399

Transport

kod odpadów

080318

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150202

150203

160103

160211

160213

160214

160215

160216

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

168001

170101

2409



170102

170103

170106

170107

170180

170181

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170904

180108

180109

190999

191201

191202

191203

191204

191205

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

2410



200127

200128

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 124 O¦.6233.21.2016.JG SINOMA Krzysztof 

Oettingen

31-998 Kraków, ul. 

Brzeska 1

Starosta Mielecki 20-06-2016 od 26-03-2013 do 

26-03-2023

Zbieranie

kod odpadów

030307

030308

070213

120101

120102

120103

120104

2411



120105

150101

150102

150103

150104

150105

150107

160117

160118

160119

160211

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

170101

170102

170103

170107

170180

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170904

191201

191202

191203

2412



191204

191205

191207

200101

200102

200121

200123

200133

200135

200136

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 125 O¦.6233.21.2016.JG SINOMA Krzysztof 

Oettingen

31-998 Kraków, ul. 

Brzeska 1

Starosta Mielecki 20-06-2016 od 26-03-2013 do 

26-03-2023

Zbieranie

kod odpadów

020103

020203

020299

020301

020304

020380

020399

020601

020602

020680

020699

030105

030307

030308

040280

040299

060204

060314

070199

070204

2413



070213

070681

070701

080111

080112

080115

080117

080118

080119

080121

080199

080307

080308

080312

080313

080317

080318

080409

080410

090101

090102

090104

090107

090108

090110

090111

090112

090180

090199

100199

101003

101008

101099

101380

110114

120101

120102

120103

120104

120105

120107

2414



120108

120109

120114

120115

120117

120121

120199

130204

130205

130206

130207

130208

130502

130506

140603

150101

150102

150103

150104

150105

150107

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160113

160114

160115

160117

160118

160119

160211

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

2415



160306

160380

160504

160505

160506

160601

160602

160603

160604

160605

161001

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170604

170802

170904

191201

191202

191203

191204

191205

191207

200101

2416



200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200202

200203

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 126 O¦.6233.21.2016.JG SINOMA Krzysztof 

Oettingen

31-998 Kraków, ul. 

Brzeska 1

Starosta Mielecki 20-06-2016 od 04-03-2014 do 

26-03-2023

Zbieranie

2417



kod odpadów

030307

030308

060204

070213

070681

070701

080111

080112

080115

080117

080118

080119

080121

080199

080307

080308

080312

080313

080317

080318

080409

080410

090101

090102

090104

090107

090108

090110

090111

090112

090180

090199

100199

120101

120102

120103

120104

120105

120109

120199

2418



130204

130205

130206

130207

130208

130502

130506

140603

150101

150102

150103

150104

150105

150107

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160113

160114

160115

160117

160118

160119

160211

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160504

160505

160506

160601

160602

2419



160603

160604

160605

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170604

170802

170904

191201

191202

191203

191204

191205

191207

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

2420



200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200202

200203

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 127 OS.6233.13.2016 Zbigniew Sikora 

PPHU SENIMA

38-204 Tarnowiec, 143B Starosta Jasielski 16-05-2016 od 16-05-2016 do 

15-05-2026

Transport

kod odpadów

020104

070213

120105

150102

160119

170203

200139

2421



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 128 WRL.6233.11.2016 PPHU Elżbieta i Jerzy 

PATER Sp. z o. o

39-207 Brzeźnica, ul. 

Dębicka 52

Starosta Dębicki 18-03-2016 od 18-03-2016 do 

17-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

010102

010408

010409

010410

010411

010413

020101

020107

020301

020305

020380

020401

020402

020403

020480

020499

020502

020603

030101

030105

030301

050117

060399

061303

100101

100102

100103

100115

100117

100119

100121

100124

2422



100125

100180

100182

100199

100201

100202

100208

100214

100580

100680

100903

100906

100908

100910

100912

101006

101008

101010

101099

101201

101203

101206

101208

101301

101304

101306

101314

101380

101381

101382

101399

150103

160799

161104

170101

170102

170103

170107

170181

170182

170504

2423



170506

170508

170604

170802

170904

190112

190305

190307

190801

190802

190812

190814

190901

190902

190903

191209

200202

200203

200303

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 129 OS.6233.13.2015 Tomasz Mikuszewski 

i S-ka Auto Naprawa I 

Handel

Glinik Średni, 66, 38-130 

Frysztak

Starosta Strzyżowski 18-01-2016 od 18-01-2016 do 

17-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

100980

150101

150104

160117

160118

160119

160120

160216

170401

170402

170403

2424



170404

170405

170406

170411

191001

191201

191202

200101

200102

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 130 WRL.6233.57.2015 AUTODISTRIBUTION 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

31-752 KRAKÓW, ul. 

KORNELA 

MAKUSZYŃSKIEGO 

31-752

Starosta Dębicki 14-01-2016 od 14-01-2016 do 

13-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

150202

160107

160121

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 131 WRL.6233.57.2015 AUTODISTRIBUTION 

POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

31-752 KRAKÓW, ul. 

KORNELA 

MAKUSZYŃSKIEGO 

31-752

Starosta Dębicki 14-01-2016 od 14-01-2016 do 

13-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

150202

160107

160121

2425



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 132 SR.6233.3.2016 Wacław Skiba Firma 

Usługowo-Handlowa

Niebocko, 155, 36-207 

Grabownica Starzeńska

Starosta Brzozowski 10-10-2016 od 10-10-2016

Transport

kod odpadów

020104

030105

030308

150101

150104

160117

160118

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191201

191202

191203

191205

191208

200111

200138

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 133 ŚR-I.6233.5.2016 "MAGDA24.PL" Sp. z 

o. o.

Makowisko, 42, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 08-04-2016 od 08-04-2016 do 

05-04-2026

2426



Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

2427



160602

160603

160604

160605

160606

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

170201

170202

170203

170204

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

2428



191210

191211

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

2429



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 134 OS.6233.1.2016 ELEKTRO Bogusław 

Bargieł

38-460 JEDLICZE, ul. 

WINCENTEGO 

MANIERSKIEGO 39A

Starosta Jasielski 22-01-2016 od 22-01-2016 do 

22-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

160211

170411

190801

190802

200121

200123

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 135 OS.6233.19.2016 ELEKTRO Bogusław 

Bargieł

38-460 JEDLICZE, ul. 

WINCENTEGO 

MANIERSKIEGO 39A

Starosta Jasielski 01-08-2016 od 01-08-2016 do 

22-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

160103

160211

160601

160602

160604

170411

190801

190802

191204

200121

200123

200128

200139

200140

200307

2430



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 136 ABS.6233.7.2016.MK WITOLD BURDZY 

NEOPRINT

37-464 Stalowa Wola, 

ul. Brandwicka 67A

Starosta Stalowowolski 07-07-2016 od 07-07-2016

Transport

kod odpadów

160216

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 137 ABS.6233.6.2016.MK WITOLD BURDZY 

NEOPRINT

37-464 Stalowa Wola, 

ul. Brandwicka 67A

Starosta Stalowowolski 12-07-2016  do 11-07-2026

Zbieranie

kod odpadów

160216

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 138 OS.6233.24.2016 INKO Sp.  z  o. o. 38-204 Tarnowiec, 237 Starosta Jasielski 04-11-2016 od 04-11-2016 do 

31-10-2026

Zbieranie

kod odpadów

160601

160602

160604

170411

191203

191204

191205

200128

200139

200140

200307

2431



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 139 WRL.6233.39.2016 Firma 

Handlowo-Usługowa 

Joanna Frączek

Klecie, n/n, 39-230 

Brzostek

Starosta Dębicki 10-11-2016 od 15-12-2014 do 

14-12-2024

Zbieranie

kod odpadów

020110

100280

100316

100511

100602

100811

100980

101003

110501

120101

120102

120103

120104

120113

150104

160116

160117

160118

160122

160213

160214

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160803

170401

170402

170403

2432



170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191202

191203

200133

200134

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 140 OS.6233.25.2016 Aleksandra Marczak 

ECO-PLAST

38-200 Jasło, ul. 

Kochanowskiego 6/33

Starosta Jasielski 30-11-2016 od 30-11-2016 do 

30-11-2026

Zbieranie

kod odpadów

070213

070299

090199

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100201

100202

100207

100208

100210

100213

100214

100215

100280

100281

2433



100299

100302

100304

100305

100316

100318

100320

100321

100322

100324

100326

100330

100399

100401

100402

100404

100407

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100509

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

2434



100708

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100820

100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101009

101010

101012

101014

101016

110109

110110

110199

110202

110205

110206

110207

110501

110502

110503

110599

120101

120102

2435



120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160106

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160304

160306

160801

160802

160803

160804

160806

160807

161102

161104

161106

168001

168102

168202

170401

170402

2436



170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

190102

190112

190203

190204

190205

190206

190211

190299

190307

191001

191002

191004

191006

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 141 OLR IV.6233.5.2016 PLASTOS, Tomasz 

Siudy

37-400 Nisko, ul. 

Piaskowa /20

Starosta Niżański 04-03-2016 od 14-11-2007 do 

14-11-2017

Transport

kod odpadów

070213

2437



150101

150102

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 142 ŚR-I.6233.22.2016 Andrzej Hala Firma 

Handlowa 

METAL-KOLOR

37-511 Wólka 

Pełkińska, 171

Starosta Jarosławski 16-11-2016 od 16-11-2016 do 

14-11-2026

Transport

kod odpadów

020104

030308

070213

120101

120102

120103

120104

150102

150104

150106

160117

160118

160119

160601

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

191201

191202

191203

191204

200101

200139

200140

2438



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 143 ŚR-I.6233.8.2016 Krzysztof Król Wierzbna, 257 A, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 12-05-2016 od 12-05-2016 do 

10-05-2026

od 10-05-2026

Transport

kod odpadów

070213

070280

070299

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160117

160118

160119

160120

170201

170202

170203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 144 AO¦.6233.2.2016 Firma Handlowo 

Usługowa Gal-Kol 

Witold Galant

Siedliska, 112, 37-705 

Przemyśl

Prezydent Miasta Przemyśla 01-02-2016 od 01-02-2016 do 

01-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

100799

110501

120103

2439



120104

170401

170402

170404

170406

170407

191002

191203

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 145 OLR IV.6233.23.2016 Usługi Transportowe 

IMPORT-EXPORT 

Tomasz Wołoszyn

37-405 Jarocin, ul. 

Domostawa 13A

Starosta Niżański 14-03-2016 od 29-11-2012 do 

29-11-2022

Transport

kod odpadów

020107

030105

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 146 OŚ.6233.10.2016 P.P.H.U. 

ELEKTRONIX 

Zygmunt Sokołowski

, ul. Słowackiego 8, 

36-100 Kolbuszowa

Starosta Kolbuszowski 21-07-2016 od 24-02-2014 do 

23-07-2016

 do 24-02-2016

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

2440



010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020103

020104

020107

020110

020183

020199

020201

020299

020301

020302

020303

020304

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

2441



020480

020499

020580

020599

020699

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040102

040103

040104

040105

040106

040107

2442



040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

2443



060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

2444



061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

2445



070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

2446



070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

2447



080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

2448



100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

2449



100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

2450



100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

2451



101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101181

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

2452



101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

2453



110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

2454



130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160106

160107

160108

160109

160110

2455



160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

2456



160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

2457



170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180201

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

2458



190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

2459



190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

2460



191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200302

200303

200304

200306

200307

200399

2461



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 147 R.6233.3.2016 Firma Handlowa 

"Drewit" Tomasz 

Witko

Dachnów, 241, 37-611 

Cieszanów

Starosta Lubaczowski 16-02-2016 od 16-02-2016 do 

15-02-2026

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150105

150107

191201

191204

200101

200139

200199

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 148 R.6233.4.2016 Firma Handlowa 

"Drewit" Tomasz 

Witko

Dachnów, 241, 37-611 

Cieszanów

Starosta Lubaczowski 03-03-2016 od 03-03-2016 do 

02-03-2025

Zbieranie

kod odpadów

150101

150102

191201

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 149 O¦.6233.18.2016.JG Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

BARKO Piotr Kopeć

39-307 Gawłuszowice, 

1B

Starosta Mielecki 20-05-2016 od 20-05-2016 do 

20-05-2026

2462



Zbieranie

kod odpadów

010102

010408

010409

010499

020104

020107

020110

030101

030105

030199

030301

030399

040221

040222

070213

070280

080318

080399

100101

100115

100180

100302

100580

100680

100699

100980

100999

101206

101208

101304

101311

101314

101380

101381

101382

101399

120101

120102

120103

2463



120104

120105

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160601

160602

160604

160605

160801

160803

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

2464



170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190102

190199

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 150 ŚR-I.6233.17.2016 Przemysław 

Kulikowski PiK

37-500 Jarosław, ul. 

Krakowska 46

Starosta Jarosławski 03-10-2016 od 03-10-2016 do 

10-05-2026

Zbieranie

kod odpadów

170401

2465



170402

170403

170404

170405

170406

170407

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 151 R.6233.2.2016 Przedsiębiorstwo 

Usługowe Tomasz 

Majdański

NOWE SIOŁO, 25A, 

37-611 CIESZANÓW

Starosta Lubaczowski 21-01-2016 od 21-01-2016 do 

20-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

120101

150104

160117

160118

160601

170402

170405

170407

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 152 OLR IV.6233.30.2016 FIRMA 

HANDLOWO-USŁUG

OWO-PRODUKCYJN

A 'MIK-BUD' SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

Łazory, 41, 37-413 

Harasiuki

Starosta Niżański 05-05-2016  do 05-05-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

2466



010180

010306

010308

010309

010381

010399

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010481

010483

010485

010499

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020109

020110

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

2467



020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030105

030181

030182

030199

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

050110

050113

050114

050116

2468



050117

050199

050604

050699

060503

060902

060904

060980

060981

060999

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061303

061399

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070412

070481

070499

070512

070514

070599

070612

070680

070699

070712

070799

2469



100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

100119

100121

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100208

100210

100212

100214

100215

100280

100281

100299

100305

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100328

100330

100399

100410

100499

100501

100504

100509

2470



100511

100580

100599

100601

100602

100604

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100708

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100820

100899

100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

2471



101099

101103

101105

101110

101112

101114

101116

101118

101120

101180

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101310

101311

101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110501

110502

2472



110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

161102

161104

161106

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

2473



170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170508

170604

170802

170904

190102

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

190501

190502

190503

190599

190606

190699

190801

190802

190805

190812

190814

190899

2474



190901

190902

190903

190904

190905

190999

191001

191002

191004

191006

191106

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

191302

191304

191306

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

2475



200301

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 153 SR-VI.6233.35.2015 ZŁOM-BIAŁA Sp. z o.o. 35-304 Rzeszów, ul. 

Ruczajowa 4

Prezydent Miasta Rzeszowa 04-03-2016 od 04-03-2016 do 

26-03-2024

Zbieranie

kod odpadów

010101

010180

010306

010399

010408

010409

010499

020104

020110

030101

030105

030199

030299

030301

030307

030308

030399

040209

040215

040221

040222

040299

070213

070280

070299

100201

2476



100202

100280

100299

100302

100316

100320

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100680

100699

100701

100702

100704

100799

100804

100809

100811

100814

100899

100899

100903

100903

100908

100912

100999

101003

101006

101008

101012

101099

101103

101105

101110

2477



101112

101199

101206

101206

101299

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110501

110502

110599

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120117

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150202

150203

160103

2478



160112

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160211

160214

160216

160304

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160803

160804

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

2479



170504

170506

170508

170604

170604

170802

170904

180101

180201

190102

190203

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191212

200101

200102

200110

200111

200123

200133

200134

200135

200136

200138

200139

200140

2480



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 154 OLR IV.6233.26.2016 Skup i Sprzedaż 

Metali Kolorowych, 

Ryszard Łupiński

Zarzecze, ul. 

Mickiewicza 1 a, 37-400 

Nisko

Starosta Niżański 16-03-2016  do 16-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

020104

020110

030105

070213

070280

100101

100180

100210

100280

100302

100316

100511

100580

100980

120101

120102

120103

120104

120105

120113

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

160113

160114

160115

2481



160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160216

160601

160602

160605

160801

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170401

170402

170404

170405

170407

170410

170411

170504

170506

170508

190102

191001

191002

191202

191212

200136

200139

200140

Transport

2482



kod odpadów

020104

020110

030105

070213

070280

100101

100180

100210

100280

100302

100316

100511

100580

100980

120101

120102

120103

120104

120105

120113

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

160103

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160213

160214

160215

160216

160601

2483



160602

160605

160801

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170401

170402

170404

170405

170407

170410

170411

170504

170506

170508

190102

191001

191002

191202

191212

200136

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 155 OLR IV.6233.20.2016 6020000621 Zarzecze, ul. Leśna /13, 

37-400 Nisko

Starosta Niżański 14-03-2016 od 21-06-2011 do 

21-06-2021

Transport

kod odpadów

070213

2484



150101

150102

150103

150104

150105

150107

150109

160117

160118

160119

160120

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170406

170407

170411

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 156 O¦.6233.26.2016.JG "Dziewit i Dziewit" Sp. 

j.

Pluty, 28, 39-332 

Tuszów Narodowy

Starosta Mielecki 12-07-2016 od 12-07-2016

Transport

kod odpadów

020107

050117

100101

101203

101208

101314

160103

170101

170102

170103

2485



170180

170181

170302

170380

170407

170504

170506

170508

170904

191302

191304

200202

200303

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 157 OS.6233.14.2016 TOMASZ ZOSZAK 

FIRMA 

HANDLOWO-USŁUG

OWA T O M - S A N

38-500 Sanok, ul. 

Przelotowa 7

Starosta Sanocki 01-08-2016 od 01-08-2016 do 

01-08-2026

Zbieranie

kod odpadów

020107

020110

030101

030105

030181

030301

030308

110501

120101

120102

120103

120104

120113

120117

150101

150103

150104

160112

2486



160117

160118

170201

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191201

191202

191203

191207

200101

200138

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 158 OS.6233.16.2016.JG Zakład Przerobu 

Złomu "ZŁOMEX" S.A.

31-983 Kraków, ul. 

Igołomska 27

Starosta Mielecki 22-04-2016 od 22-04-2016 do 

22-04-2026

Zbieranie

kod odpadów

191210

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 159 WRL.6233.4.2016 DEZAMET SP z o.o. Zawierzbieg, 67, 39-204 

Żyraków

Starosta Dębicki 02-02-2016 od 30-08-2010

Zbieranie

kod odpadów

030105

2487



100280

100980

120101

120102

120103

120104

150101

150102

150103

150104

150105

150106

160103

160106

160117

160118

160119

160120

160214

170201

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

191201

191202

191203

191204

191205

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 160 ABS.6233.5.2016.MK METAL-ODLEW SP. Z 

O.O.

37-450 Stalowa Wola, 

ul. Kwiatkowskiego 1

Starosta Stalowowolski 22-06-2016

Transport

2488



kod odpadów

100208

100299

100980

100999

120102

120103

120117

120121

150102

150104

150203

160118

170101

170102

170401

170402

170405

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 161 ŚR-I.6233.2.2016 Bogusław 

Chmielowicz  

"CHMIELOWICZ" 

IMPORT-EXPORT

37-500 Jarosław, ul. 

Zwierzyniecka 14

Starosta Jarosławski 22-02-2016 od 22-02-2016 do 

21-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

160103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 162 OLR IV.6233.31.2016 Zbiórka i Transport 

Odpadów 

Komunalnych Józef 

Hausner

, ul. Sienkiewicza 74, 

37-400 Nisko

Starosta Niżański 23-06-2016  do 23-06-2026

Transport

kod odpadów

100101

2489



150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160601

160602

160603

160604

160605

170101

170102

170103

170107

170180

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170604

191210

191212

200101

200102

200108

2490



200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200303

200307

200399

2491



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 163 OŚ.6233.3.2016 Usługi Transportowe 

Materiałów Skażonych 

Jerzy Krzyszkowski

, ul. Jana Pawła II 4/27, 

39-460 Nowa Dęba

Starosta Kolbuszowski 11-03-2016  do 11-03-2026

Transport

kod odpadów

020203

090101

090104

090107

150101

150102

150107

150110

150202

150203

160213

160506

160507

160508

160509

180101

180102

180103

180104

180106

180107

180108

180109

180110

180182

180201

180202

180203

180205

180206

180207

2492



180208

200131

200132

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 164 OS.6233.7.2016 Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjn

o-Handlowe 

EKO-TEREN s.c. 

Izabela Krukiewicz, 

Agnieszka Krukiewicz

, Sanok Starosta Sanocki 17-06-2016

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150106

150107

170107

170201

170202

170203

170504

170506

200201

200202

200301

200303

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 165 ŚR-I.6233.12.2016 P.H.U. ECO - MED 

Kazimierz Tkaczyk

Tywonia, 56, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 01-07-2016 od 01-07-2016 do 

30-06-2026

Zbieranie

kod odpadów

2493



150104

160117

160118

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 166 GO.6233.11.2016 P.H.U. ECO - MED 

Kazimierz Tkaczyk

Tywonia, 56, 37-500 

Jarosław

Starosta Przeworski 18-07-2016 od 18-07-2016 do 

30-05-2026

Zbieranie

kod odpadów

150104

170401

170402

170403

170404

170405

170407

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 167 OLR IV.6233.25.2016 Marcin Wojtak, 

Kowalstwo-Ślusarstw

o, Handel Surowcami 

Wtórnymi

37-400 Nisko, ul. 

Przemysłowa 1

Starosta Niżański 09-11-2016  do 14-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

150104

160117

160118

170401

2494



170402

170403

170404

170405

170407

170410

170411

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 168 OLR IV.6233.16.2016 Marcin Wojtak, 

Kowalstwo-Ślusarstw

o, Handel Surowcami 

Wtórnymi

37-400 Nisko, ul. 

Przemysłowa 1

Starosta Niżański 14-03-2016 od 24-08-2010 do 

24-08-2020

Transport

kod odpadów

150104

170401

170402

170403

170404

170405

170407

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 169 OLR IV.6233.25.2016 Marcin Wojtak, 

Kowalstwo-Ślusarstw

o, Handel Surowcami 

Wtórnymi

37-400 Nisko, ul. 

Przemysłowa 1

Starosta Niżański 14-03-2016  do 14-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

150104

170401

170402

170403

170404

170405

2495



170407

170410

170411

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 170 OLR IV.6233.35.2016 Marcin Wojtak, 

Kowalstwo-Ślusarstw

o, Handel Surowcami 

Wtórnymi

37-400 Nisko, ul. 

Przemysłowa 1

Starosta Niżański 09-11-2016 od 24-08-2010 do 

24-08-2020

Transport

kod odpadów

150104

160117

160118

170401

170402

170403

170404

170405

170407

170411

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 171 SR-VI.6233.4.2016 STACJA RESGAZ 

Tomasz Nowak 

PPHU KORDIAN

35-307 Rzeszów, ul. A. 

Krajowej /42

Prezydent Miasta Rzeszowa 08-02-2016 od 08-02-2016 do 

08-02-2026

Transport

kod odpadów

020110

100280

100316

100402

100504

100511

100602

100704

2496



100799

100804

100811

100814

100903

100906

100908

100912

100980

100999

101003

101008

101012

110501

120101

120102

120103

120104

120113

120115

120117

120199

160117

160118

160122

160199

160213

160214

160216

160601

160801

160803

160804

170202

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

2497



170409

170411

190102

191001

191002

191202

191203

191205

191212

200133

200135

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 172 SR-VI.6233.3.2016 STACJA RESGAZ 

Tomasz Nowak 

PPHU KORDIAN

35-307 Rzeszów, ul. A. 

Krajowej /42

Prezydent Miasta Rzeszowa 05-02-2016 od 05-02-2016 do 

05-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

100316

100402

100504

100511

100602

100799

100804

100811

100814

100903

100906

100908

100912

100980

100999

101003

101008

101012

110501

2498



120101

120102

120103

120104

120113

120115

120117

120199

160117

160118

160120

160122

160199

160213

160214

160216

160601

160801

160803

160804

170202

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170411

190102

191001

191002

191202

191203

191205

191212

200133

200135

2499



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 173 WRL.6233.33.2016 TRANS POŁUDNIE 

Sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. 

Podgrodzie 8b

Starosta Dębicki 27-09-2016 od 27-09-2016 do 

26-09-2026

Zbieranie

kod odpadów

160103

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 174 OŚ.6233.30.2015 KOLTEX RECYKLING 

S.C. MARCIN 

MITURA, URSZULA 

MITURA

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Sokołowska 28

Starosta Kolbuszowski 18-01-2016  do 18-01-2026

Transport

kod odpadów

020104

070213

150102

160119

170203

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 175 OŚ.6233.31.2015 KOLTEX RECYKLING 

S.C. MARCIN 

MITURA, URSZULA 

MITURA

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Sokołowska 28

Starosta Kolbuszowski 27-01-2016  do 27-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

020104

070213

150102

160119

2500



170203

200139

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 176 OLR IV.6233.10.2016 DRAB-POL Paweł 

Drabik

37-420 Rudnik nad 

Sanem, ul. Stróżańska 

61a

Starosta Niżański 14-03-2016 od 09-06-2009 do 

09-06-2019

Transport

kod odpadów

070213

150101

150102

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 177 GO.6233.10.2016 Firma Handlowo - 

Usługowa "FARMER" 

Helena Łuczyk

37-232 Jawornik Polski, 

61

Starosta Przeworski 12-07-2016 od 12-07-2016 do 

30-05-2026

Transport

kod odpadów

010180

020104

020110

020381

020402

020480

040199

070280

080199

100280

100299

120101

120102

120103

120113

150101

2501



150102

150103

150104

150107

160103

160117

160118

160120

160122

160199

170101

170107

170203

170402

170405

170407

170604

190802

191001

191002

191201

191204

191210

191212

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 178 OLR IV.6233.22.2016 Cablex Andrzej 

Cudziło

37-400 Nisko, ul. 

Sandomierska /18b

Starosta Niżański 14-03-2016 od 10-10-2011 do 

10-10-2021

Transport

kod odpadów

070213

160117

160118

160119

170203

170401

170402

2502



170407

170411

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 179 O¦.6233.11.2016.JG Handel Art. Różne 

Arand Chorabik

39-300 Mielec, ul. 

Narutowicza 43

Starosta Mielecki 30-03-2016 od 30-03-2016

Transport

kod odpadów

020110

070213

070280

120101

120102

120103

120104

120105

150102

150104

150105

150106

160117

160118

160601

160602

160604

160605

160801

160802

160803

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

2503



170409

170410

170411

191001

191002

191202

191203

191204

200133

200134

200139

200140

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 180 O¦.6233.6.2016.JG Handel Art. Różne 

Arand Chorabik

39-300 Mielec, ul. 

Narutowicza 43

Starosta Mielecki 22-02-2016 od 22-02-2016 do 

22-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

070213

070280

120101

120102

120103

120104

120105

150102

150104

150105

150106

160117

160118

160601

160602

160604

160605

160801

2504



160802

160803

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

191001

191002

191202

191203

191204

200133

200134

200139

200140

200307

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 181 OLR IV.6233.4.2016 WALDO, Waldemar 

Frostacz

37-400 Nisko, ul. Nowa 

/81

Starosta Niżański 04-03-2016 od 14-11-2007 do 

14-11-2017

Transport

kod odpadów

070213

150101

150102

2505



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 182 WRL.6233.10.2016 Mieszanki i Wyroby 

Gumowe s.c.

39-200 Dębica, ul. 

Transportowców 5

Starosta Dębicki 30-03-2016 od 30-03-2016 do 

29-03-2026

Zbieranie

kod odpadów

070280

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 183 OŚ-II.6233.1.2016 P.P.U.H 

"KAFLO-PIEC" Wyrób 

i Sprzedaż Kafli Skup 

Złomu Kolorowego

, ul. Podzwierzyniec 21, 

37-100 Łańcut

Starosta Łańcucki 18-02-2016 od 18-02-2016 do 

18-02-2026

Zbieranie

kod odpadów

120101

120103

150104

160117

160118

160214

160601

160602

160605

160801

160803

170405

170411

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 184 WRL.6233.34.2016 Serwis Techniczny 

MIS Polska Sp. z o.o.

, ul. Jagiellońska 2b, 

38-400 Krosno

Starosta Dębicki 24-10-2016 od 28-11-2014 do 

27-11-2024

2506



Zbieranie

kod odpadów

070210

070280

070299

080111

080112

130105

130208

130502

150110

150111

150202

150203

160103

160107

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 185 OS.6233.1.2016 Gminny Zakład 

Komunalny sp. zo.o.

38-610 Polańczyk, ul. 

Leśna 1

Starosta Leski 06-06-2016 od 06-06-2016 do 

05-06-2026

Zbieranie

kod odpadów

190801

190802

Transport

kod odpadów

190801

190802

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 186 OŚ-II.6233.10.2016 Andrzej Sroczyk Firma 

SATEL

37-110 Żołynia, ul. 

Górska 119

Starosta Łańcucki 22-09-2016 od 22-09-2016 do 

22-09-2026

Transport

kod odpadów

030308

2507



070280

150101

150102

150103

160103

160119

160122

191204

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 187 OŚ.6233.7.2016 Malinowski Kacper 

Mal Trans

36-100 Kolbuszowa, ul. 

Tarnobrzeska 265

Starosta Kolbuszowski 06-05-2016  do 06-05-2026

Transport

kod odpadów

020480

100101

100102

100103

100115

100117

100124

100180

100181

100182

100202

100316

100505

100601

100804

100809

100903

100910

101003

101010

101105

101112

101203

101208

2508



101306

101314

101380

101381

101382

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110502

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160380

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

2509



170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170504

170506

170508

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 188 ABS.6233.10.2016.MK AKTA EKO 

DOKUMENT Krzysztof 

Jurasz

37-450 Stalowa Wola, 

ul. Kusocińskiego 1

Starosta Stalowowolski 15-11-2016 od 15-11-2016

Transport

kod odpadów

191201

200101

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 189 OŚ.6233.20.2016 Przybyło Zbigniew 

LKW - TRUCK 

SERWIS

Widełka, 144, 36-145 

Kolbuszowa

Starosta Kolbuszowski 27-09-2016 od 27-09-2016 do 

27-09-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

2510



010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010504

010505

010506

010507

010508

010599

020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020182

020183

020199

020201

020202

020203

020204

2511



020280

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

2512



030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040101

040102

040102

040103

040104

040105

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

2513



050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

2514



060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

2515



070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070213

070214

070215

070217

070280

070299

070301

070303

070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

2516



070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

2517



070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

2518



090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

2519



100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

2520



100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100702

100703

100704

100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

2521



100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

2522



101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

2523



110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

2524



120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

2525



130802

130880

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

2526



160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

2527



161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

2528



170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180102

180103

180104

180106

180107

180108

180109

180110

180180

180181

180182

180201

180202

180203

180205

180206

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

2529



190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

2530



190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

2531



191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

2532



200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 190 OS.6233.9.2016 Paweł Wojdyłą FHU 

"Paweł" Brzezówka 

105, 38-204 

Brzezówka

Bzrezówka, 105, 38-204 

Tarnowiec

Starosta Jasielski 16-03-2016 od 16-03-2016 do 

15-03-2026

Transport

kod odpadów

020103

020104

020110

020301

020380

020480

020499

020701

020704

020780

020799

030101

030105

030181

030199

030301

030307

030308

030399

070213

070280

070299

100101

2533



100102

100103

100180

100182

100980

101112

101208

120101

120102

120103

120104

120105

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160117

160118

160119

160120

161106

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170401

170402

2534



170403

170404

170405

170406

170407

170504

170506

170508

170604

170904

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200111

200138

200139

200140

200202

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 191 ABS.6233.14.2016.MK WTÓR - STEEL Sp. z 

o.o.

37-450 Stalowa Wola, 

ul. Grabskiego 12

Starosta Stalowowolski 28-12-2016 od 28-12-2016

Transport

kod odpadów

010408

010409

010410

010411

010413

2535



010481

010483

020101

020103

020104

020107

020109

020110

020183

020199

020201

020203

020282

020299

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020403

020480

020499

020501

020502

020599

020601

020602

020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

2536



030105

030181

030182

030199

030299

030301

030305

030307

030308

030309

030310

030380

030381

030399

040102

040106

040107

040108

040109

040199

040209

040210

040215

040217

040220

040221

040222

040280

040299

050113

050117

050199

050699

050702

050799

060199

060299

060314

060399

060499

060503

2537



060603

060699

060799

060899

060902

060904

060981

060999

061099

061101

061180

061181

061182

061199

061303

061399

070112

070180

070199

070212

070213

070215

070217

070280

070299

070312

070399

070412

070481

070499

070512

070514

070599

070612

070680

070681

070699

070712

070799

080112

080114

2538



080116

080118

080120

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080313

080315

080318

080380

080399

080410

080412

080414

080416

080499

090107

090108

090110

090112

090199

100101

100102

100103

100105

100107

100115

100117

100121

100124

100125

100180

100199

100201

100202

100208

100210

2539



100212

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100305

100316

100318

100320

100322

100324

100326

100330

100399

100499

100501

100504

100511

100580

100599

100601

100602

100604

100680

100699

100701

100702

100703

100704

100705

100799

100804

100809

100811

100813

100814

100816

100818

100899

2540



100903

100906

100908

100910

100912

100914

100916

100980

100999

101003

101006

101008

101010

101012

101014

101016

101099

101103

101105

101110

101112

101114

101116

101118

101120

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101210

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101310

101311

2541



101313

101314

101380

101381

101382

101399

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110110

110112

110114

110199

110203

110206

110299

110502

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120115

120117

120121

120199

130880

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150109

150203

2542



160103

160106

160112

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160214

160216

160304

160306

160380

160505

160509

160604

160605

160799

160801

160803

160804

161004

161102

161104

161106

168001

168102

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

2543



170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170504

170506

170604

170802

170904

190102

190112

190114

190116

190118

190119

190199

190203

190206

190210

190299

190305

190307

190401

190501

190502

190503

190599

190604

190699

190801

190802

190805

190809

190812

190814

2544



190899

190904

190905

190999

191001

191002

191004

191006

191106

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191210

191212

191302

191304

200101

200102

200110

200111

200125

200128

200130

200132

200134

200136

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

2545



200302

200303

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 192 SR.6233.2.2016 Grzegorz Siwak 

Hurtownia Blach 

"AKRYL" Materiały 

Budowlane

36-211 Jasionów, 149 Starosta Brzozowski 04-08-2016 od 04-08-2016 do 

09-02-2025

Transport

kod odpadów

030101

030105

030199

030301

150103

160117

160118

160119

160120

160306

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170380

170401

170402

170403

170404

2546



170405

170406

170407

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191208

191209

200138

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 193 BOŚ.6233.5.2016 Józef Cmokowicz 

Przewozy Krajowe i 

Międzynarodowe

Równia, 85, 38-700 

Ustrzyki Dolne

Starosta Bieszczadzki 12-12-2016 od 12-12-2016 do 

08-12-2026

Transport

kod odpadów

191212

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 194 ŚR-I.6233.10.2016 B&B TRANS Sp. z o. 

o.

Wierzbna, 237B, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 25-05-2016 od 25-05-2016

Transport

kod odpadów

160211

200123

2547



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 195 WRL.6233.13.2016 ¦lusarstwo 

Produkcja-Handel-Us

ługi Władysław 

Radzik

39-218 Straszęcin, 9A Starosta Dębicki 18-03-2016 od 30-09-2014 do 

29-09-2024

Zbieranie

kod odpadów

010409

020101

020107

020110

020204

030101

030105

030199

030308

030399

060699

070210

070212

070213

070214

070217

070280

070299

080111

080112

080118

080199

080307

080308

080317

080318

080410

080412

080499

100101

100102

2548



100103

100210

100804

100899

101112

120101

120102

120103

120104

120105

120109

120117

120120

120121

120199

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130307

130501

130502

130507

130701

130702

130703

130801

150101

150102

150103

150104

150105

2549



150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160113

160114

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160211

160213

160214

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160509

160602

160799

160801

160803

168101

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

2550



170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170604

170605

170801

170802

170903

170904

190801

190802

190805

190813

190814

190902

190903

190905

190999

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

2551



191206

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

2552



200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 196 WRL.6233.14.2016 ¦lusarstwo 

Produkcja-Handel-Us

ługi Władysław 

Radzik

39-218 Straszęcin, 9A Starosta Dębicki 18-03-2016 od 30-09-2014 do 

29-09-2024

Transport

kod odpadów

010409

020101

020107

020110

020204

030101

030105

030199

030308

030399

060699

070210

070212

070213

070214

070217

070280

070299

080111

080112

080118

080199

080307

080308

080317

2553



080318

080410

080412

080499

100101

100102

100103

100210

100804

100899

101112

120101

120102

120103

120104

120105

120109

120117

120120

120121

120199

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130307

130501

130502

130507

130701

130702

130703

2554



130801

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160107

160113

160114

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160211

160213

160214

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160509

160602

160799

160801

160803

168101

168202

170101

170102

2555



170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170604

170605

170801

170802

170903

170904

190801

190802

190805

190813

190814

190902

190903

190905

190999

191001

2556



191002

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191212

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

2557



200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 197 SR-VI.6233.5.2016 Spółka DMD s.c 

Paweł Dostych i 

Paweł Miturski

35-604 Rzeszów, ul. 

Fiołkowa 24

Prezydent Miasta Rzeszowa 29-03-2016 od 29-03-2016 do 

29-03-2026

Transport

kod odpadów

160216

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 198 OS.6233.21.2016 MDW SPÓŁKA 

AKCYJNA

61-441 POZNAŃ, ul. 28 

CZERWCA 1956 R. 398

Starosta Jasielski 27-10-2016 od 27-10-2016 do 

25-06-2026

Zbieranie

kod odpadów

010505

010506

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 199 OS.6233.9.2016 Zakład Usług 

Technicznych Sp. z 

o.o.

, ul. Bieszczadzka 5, 

38-540 Zagórz

Starosta Sanocki 30-06-2016 od 04-09-2013

2558



Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160380

160601

160602

160603

160604

160605

168202

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170203

170204

170301

170302

170303

170380

170604

170802

170904

190501

190599

190801

190802

2559



190805

200101

200102

200108

200110

200111

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 200 OLR IV.6233.32.2016 Skup-Sprzedaż 

Surowców Wtórnych 

Usługi Transportowe 

Adam Drąg

Nowosielec, 233 D, 

37-400 Nisko

Starosta Niżański 07-09-2016 od 12-12-2014 do 

12-12-2024

Zbieranie

kod odpadów

100201

100202

100208

100210

2560



100280

100322

100511

100580

100906

100908

100980

100999

101003

101006

101010

101206

101210

120101

120102

120103

120104

120105

120121

120199

150101

150102

150103

150104

150107

160103

160117

160118

160119

160120

160122

160199

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

2561



160604

160605

160606

161104

161106

168001

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170302

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170508

170604

170904

190203

190305

190307

191001

191002

191202

191203

191204

191205

191212

200140

2562



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 201 OŚ.6233.17.2016 P.H.U. "DZIAK" Anna 

Kosiorowska

36-110 Majdan 

Królewski, ul. 

Piłsudskiego 17

Starosta Kolbuszowski 20-07-2016 od 07-07-2015 do 

23-07-2016

 do 07-07-2025

Transport

kod odpadów

101003

120101

120102

120103

120104

120113

150101

150102

150103

150104

150107

160103

160106

160117

160118

160120

160122

160214

160216

160601

160602

170201

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

2563



170411

191202

191203

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 202 OS.6233.2.2016 Iżowski-Usługi Adam 

Iżowski

38-524 Besko, ul. 

Lipowa 8

Starosta Sanocki 12-02-2016  do 04-02-2018

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010304

010305

010306

010307

010308

010309

010380

010381

010399

010407

010408

010409

010410

010411

010412

010413

010480

010481

010482

010483

010484

010485

010499

010507

010508

010599

2564



020101

020102

020103

020104

020106

020107

020108

020109

020110

020180

020181

020183

020199

020201

020202

020203

020204

020280

020281

020282

020299

020301

020302

020303

020304

020305

020380

020381

020382

020399

020401

020402

020403

020480

020499

020501

020502

020580

020599

020601

020602

2565



020603

020680

020699

020701

020702

020703

020704

020705

020780

020799

030101

030104

030105

030180

030181

030182

030199

030201

030202

030203

030204

030205

030299

030301

030302

030305

030307

030308

030309

030310

030311

030380

030381

030399

040101

040102

040103

040104

040105

040106

040107

2566



040108

040109

040199

040209

040210

040214

040215

040216

040217

040219

040220

040221

040222

040280

040299

050102

050103

050104

050105

050106

050107

050108

050109

050110

050111

050112

050113

050114

050115

050116

050117

050199

050601

050603

050604

050680

050699

050701

050702

050799

060101

2567



060102

060103

060104

060105

060106

060199

060201

060203

060204

060205

060299

060311

060313

060314

060315

060316

060399

060403

060404

060405

060499

060502

060503

060602

060603

060699

060701

060702

060703

060704

060799

060802

060899

060902

060903

060904

060980

060981

060999

061002

061099

2568



061101

061180

061181

061182

061183

061199

061301

061302

061303

061304

061305

061399

070101

070103

070104

070107

070108

070109

070110

070111

070112

070180

070199

070201

070203

070204

070207

070208

070209

070210

070211

070212

070213

070214

070215

070216

070217

070280

070299

070301

070303

2569



070304

070307

070308

070309

070310

070311

070312

070399

070401

070403

070404

070407

070408

070409

070410

070411

070412

070413

070480

070481

070499

070501

070503

070504

070507

070508

070509

070510

070511

070512

070513

070514

070580

070581

070599

070601

070603

070604

070607

070608

070609

2570



070610

070611

070612

070680

070681

070699

070701

070703

070704

070707

070708

070709

070710

070711

070712

070799

080111

080112

080113

080114

080115

080116

080117

080118

080119

080120

080121

080199

080201

080202

080203

080299

080307

080308

080312

080313

080314

080315

080316

080317

080318

2571



080319

080380

080399

080409

080410

080411

080412

080413

080414

080415

080416

080417

080499

080501

090101

090102

090103

090104

090105

090106

090107

090108

090110

090111

090112

090113

090180

090199

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100109

100113

100114

100115

100116

100117

100118

2572



100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100180

100181

100182

100199

100201

100202

100207

100208

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100280

100281

100299

100302

100304

100305

100308

100309

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

2573



100326

100327

100328

100329

100330

100399

100401

100402

100403

100404

100405

100406

100407

100409

100410

100499

100501

100503

100504

100505

100506

100508

100509

100510

100511

100580

100599

100601

100602

100603

100604

100606

100607

100609

100610

100680

100699

100701

100702

100703

100704

2574



100705

100707

100708

100799

100804

100808

100809

100810

100811

100812

100813

100814

100815

100816

100817

100818

100819

100820

100899

100903

100905

100906

100907

100908

100909

100910

100911

100912

100913

100914

100915

100916

100980

100999

101003

101005

101006

101007

101008

101009

101010

2575



101011

101012

101013

101014

101015

101016

101099

101103

101105

101109

101110

101111

101112

101113

101114

101115

101116

101117

101118

101119

101120

101180

101181

101199

101201

101203

101205

101206

101208

101209

101210

101211

101212

101213

101299

101301

101304

101306

101307

101309

101310

2576



101311

101312

101313

101314

101380

101381

101382

101399

101401

108001

108002

108003

108004

108005

108006

108099

110105

110106

110107

110108

110109

110110

110111

110112

110113

110114

110115

110116

110198

110199

110202

110203

110205

110206

110207

110299

110301

110302

110501

110502

110503

2577



110504

110599

120101

120102

120103

120104

120105

120106

120107

120108

120109

120110

120112

120113

120114

120115

120116

120117

120118

120119

120120

120121

120199

120301

120302

130101

130104

130105

130109

130110

130111

130112

130113

130204

130205

130206

130207

130208

130301

130306

130307

2578



130308

130309

130310

130401

130402

130403

130501

130502

130503

130506

130507

130508

130701

130702

130703

130801

130802

130880

130899

140601

140602

140603

140604

140605

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150110

150111

150202

150203

160103

160104

160106

160107

160108

2579



160109

160110

160111

160112

160113

160114

160115

160116

160117

160118

160119

160120

160121

160122

160199

160209

160210

160211

160212

160213

160214

160215

160216

160303

160304

160305

160306

160380

160401

160402

160403

160504

160505

160506

160507

160508

160509

160601

160602

160603

160604

2580



160605

160606

160708

160709

160799

160801

160802

160803

160804

160805

160806

160807

160901

160902

160903

160904

161001

161002

161003

161004

161101

161102

161103

161104

161105

161106

168001

168101

168102

168201

168202

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

2581



170203

170204

170301

170302

170303

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

170505

170506

170507

170508

170601

170603

170604

170605

170801

170802

170901

170902

170903

170904

180101

180102

180103

180104

180106

180107

180108

180109

180110

2582



180180

180181

180182

180201

180202

180203

180205

180206

180207

180208

190102

190105

190106

190107

190110

190111

190112

190113

190114

190115

190116

190117

190118

190119

190199

190203

190204

190205

190206

190207

190208

190209

190210

190211

190299

190304

190305

190306

190307

190401

190402

2583



190403

190404

190501

190502

190503

190599

190603

190604

190605

190606

190699

190801

190802

190805

190806

190807

190808

190809

190810

190811

190812

190813

190814

190899

190901

190902

190903

190904

190905

190906

190999

191001

191002

191003

191004

191005

191006

191101

191102

191103

191104

2584



191105

191106

191107

191199

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

191301

191302

191303

191304

191305

191306

191307

191308

198001

200101

200102

200108

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

2585



200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200141

200180

200199

200201

200202

200203

200301

200302

200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 203 OS.6233.33.2015 "EKO-MAST" 

-BENEDYKT MASTEJ 

JASŁO

38-200 Jasło, ul. 

Ulaszowice 

Starosta Jasielski 01-02-2016 od 01-02-2016 do 

31-12-2016

Zbieranie

kod odpadów

080317

080318

090110

090111

090112

160211

2586



160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

168001

180109

200121

200123

200132

200133

200134

200135

200136

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 204 OS.6233.29.2016 ALTMETAL 

W.S.LISZKA Spółka 

Jawna

38-200 Jasło, ul. 

Żeromskiego 17b

Starosta Jasielski 14-12-2016 od 14-12-2016 do 

15-12-2021

Zbieranie

kod odpadów

020110

100980

110501

120101

120102

120103

120104

120113

150104

160103

160116

160117

160118

2587



160122

160211

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160803

168001

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191202

191203

200121

200123

200133

200134

200135

200136

200140

Transport

kod odpadów

020104

020110

030308

030399

070213

2588



100280

100316

100511

100602

100811

100980

101112

110501

120101

120102

120103

120104

120105

120113

120121

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

150203

160103

160107

160112

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160211

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

2589



160604

160605

160801

160803

168001

170101

170102

170103

170180

170181

170201

170202

170203

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

170604

190102

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191207

191209

200101

200102

200121

200123

200133

200134

200135

200136

2590



200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 205 OS.6233.27.2016 ALTMETAL 

W.S.LISZKA Spółka 

Jawna

38-200 Jasło, ul. 

Żeromskiego 17b

Starosta Jasielski 14-12-2016 od 14-12-2016 do 

21-07-2025

Zbieranie

kod odpadów

020104

020110

030307

030308

030399

070213

100280

100316

100511

100602

100811

100980

101112

110501

120101

120102

120103

120104

120105

120113

150101

150102

150104

150105

150106

150107

160103

160112

160116

2591



160117

160118

160119

160120

160122

160211

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160803

168001

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191201

191202

191203

191205

200101

200102

200121

200123

200133

200134

2592



200135

200136

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 206 OS.6233.28.2016 ALTMETAL 

W.S.LISZKA Spółka 

Jawna

38-200 Jasło, ul. 

Żeromskiego 17b

Starosta Jasielski 14-12-2016 od 14-12-2016 do 

31-10-2021

Zbieranie

kod odpadów

020104

020110

030307

030308

030399

070213

100280

100316

100511

100602

100811

100980

101112

110501

120101

120102

120103

120104

120105

120113

150101

150102

150104

150105

150106

150107

160103

2593



160112

160116

160117

160118

160119

160120

160122

160211

160213

160214

160215

160216

160601

160602

160603

160604

160605

160801

160803

168001

170202

170203

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170411

190102

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

200101

200102

200121

2594



200123

200133

200134

200135

200136

200139

200140

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 207 ŚR-I.6233.25.2016 MAREX Spółka jawna 

Marek i Robert 

Płocica

Maleniska, 7a, 37-500 

Jarosław

Starosta Jarosławski 16-12-2016 od 16-12-2016

Transport

kod odpadów

020380

020480

100101

101112

120199

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160117

160118

160119

160120

170202

170401

191203

191205

191209

200102

2595



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 208 O¦.6233.15.2016.JG "TRANSROL" 

Władysław 

Woszczyna

Wampierzów, 114A, 

39-308 Wadowice Górne

Starosta Mielecki 07-04-2016 od 07-04-2016 do 

07-04-2026

Zbieranie

kod odpadów

020110

120101

150104

160117

160118

170405

170407

191001

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 209 OLR IV.6233.7.2016 ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

RUDNIK

, ul. Rynek 40, 37-420 

RUDNIK N/SANEM

Starosta Niżański 04-03-2016 od 05-03-2008 do 

05-03-2018

Transport

kod odpadów

150101

150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

200301

200303

2596



L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 210 OS.6233.7.2015 PHU "TRANSPRZĘT" 

Czesław Grządziel

Zabłotce, 51, 38-500 

Sanok

Starosta Leski 05-01-2016 od 05-01-2016 do 

04-01-2026

Zbieranie

kod odpadów

070213

070280

100101

100103

120105

130205

150101

150102

150103

150105

150106

150107

150109

150110

150202

150203

160103

160107

160120

170101

170102

170103

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170380

170504

170601

2597



170604

190111

190112

190813

190814

191212

200101

200102

200110

200111

200113

200114

200115

200117

200119

200121

200123

200125

200126

200127

200128

200129

200130

200131

200132

200133

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200141

200180

200199

200202

200203

200302

200303

200304

200306

2598



200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 211 WRL.6233.31.2016 GMT Sp. z o.o. Zawierzbie, 74b, 39-204 

Żyraków

Starosta Dębicki 15-09-2016 od 15-09-2016 do 

14-09-2026

Transport

kod odpadów

010101

010102

010180

010408

010409

020103

020104

020107

030101

030104

030105

030301

030307

030308

070213

100101

100102

100103

100180

100182

100199

100201

100202

120101

120102

120103

120104

120113

120121

150101

2599



150102

150103

150104

150105

150106

150107

150109

160103

160104

160106

160117

160118

160119

160120

160122

160199

170101

170102

170103

170106

170107

170180

170181

170182

170201

170202

170203

170204

170380

170401

170402

170403

170404

170405

170406

170407

170409

170410

170411

170503

170504

2600



170505

170506

170507

170508

170801

170802

170903

170904

190801

190802

190805

191001

191002

191201

191202

191203

191204

191205

191206

191207

191208

191209

191210

191211

191212

200101

200102

200110

200111

200134

200135

200136

200137

200138

200139

200140

200201

200202

200203

200301

200302

2601



200303

200304

200306

200307

200399

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 212 AO¦.6233.5.2016 Usługi Ascenizacyjne 

Wojciech Stecków

37-700 Przemy¶l, ul. 

Jana Dekerta 3/2

Prezydent Miasta Przemyśla 01-03-2016 od 01-03-2016 do 

01-03-2026

Transport

kod odpadów

190899

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 213 AO¦.6233.5.2016 Usługi Ascenizacyjne 

Wojciech Stecków

37-700 Przemy¶l, ul. 

Jana Dekerta 3/2

Prezydent Miasta Przemyśla 01-03-2016 od 01-03-2016 do 

01-03-2026

Transport

kod odpadów

190899

f) Zestawienie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 1 GO.6235.1.2016/2 AUTO-SHOP s.c. Ewa 

Darasz i Marek 

Darasz

, ul. Krakowska 17, 

37-200 Przeworsk

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

160601

Transport

kod odpadów

160601

2602



L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 2 GO.6235.1.2016/4/7/8/

9/11

Jeronimo Martins 

Dystrybucja S.A.

62-025 Kostrzyn, ul. 

Żniwna 5

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

160211

160211

160601

160602

160603

160604

160605

200123

200133

200134

200135

200135

200136

200136

Transport

kod odpadów

160211

160211

160601

160602

160603

160604

160605

200123

200133

200134

200135

200135

200136

200136

2603



L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 3 GO.6235.1.2016/13 JANUSZ ZYTEK 

"ZYTEX"

37-530 Sieniawa, ul. 

Rynek 1B

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

150110

Transport

kod odpadów

150110

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 4 GO.6235.1.2016/10/12 Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. 

Chemików 7

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

150110

Transport

kod odpadów

150110

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 5 GO.6235.1.2016/6 Plus Discount Sp. z o. 

o.

, ul. Roosevelta 18, 

60-829 Poznań

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

080318

150101

150102

150103

150104

150105

2604



150107

160211

160213

160216

160601

160602

160604

160605

200121

200123

200133

200134

200135

200136

Transport

kod odpadów

080318

150101

150102

150103

150104

150105

150107

160211

160213

160216

160601

160602

160604

160605

200121

200123

200133

200134

200135

200136

2605



L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 6 GO.6235.1.2016/16 AGRO-MAL Jan 

Pokrywka i Wspólnicy 

Sp. j.

37-600 Lubaczów, ul. 

Abp. Baziaka 15a

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

150110

Transport

kod odpadów

150110

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 7 GO.6235.1.2016/15 "TELMONT" Budowa i 

Remont sieci 

Telekomunikacyjnych 

Andrzej Cieleń

37-205 Zarzecze, 221 Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

160601

160605

200136

Transport

kod odpadów

160601

160605

200136

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 8 GO.6235.1.2016/14 STAMP Sp. z o. o. 37-200 Przeworsk, ul. 

Gorliczyńska 5a

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

2606



150101

150110

160213

200121

200133

200135

200136

Transport

kod odpadów

150101

150110

160213

200121

200133

200135

200136

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 9 GO.6235.1.2016/3 Firma 

Handlowo-Usługowa 

GALA Piotr Galiński

, ul. Krasickiego 48, 

37-200 Przeworsk

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

160103

Transport

kod odpadów

160103

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 10 GO.6235.1.2016/17 FIRMA 

USŁUGOWO-HANDL

OWA "TIRJOL" 

Jolanta Ficek

Gniewczyna Łańcucka, 

647, 37-203 Gniweczyna 

Łańcucka

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

160103

2607



160601

Transport

kod odpadów

160103

160601

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 11 GO.6235.1.2016/1 CARSYSTEM-RM-PR

ZEWORSK WACŁAW 

ULMAN

, ul. Studziańska 1, 

37-200 Przeworsk

Starosta Przeworski

L.p. Nr wpisu do rejestru Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ dokonujący wpisu do 

rejestru

Data wykreślenia z rejestru

 12 GO.6235.1.2016/5 CEFARM RZESZÓW 

S.A.

54-613 WROCŁAW, ul. 

KRZEMIENIECKA 60 A

Starosta Przeworski

Zbieranie

kod odpadów

200136

Transport

kod odpadów

200136

Dział 7. Plany gospodarki odpadami

b) Plan gospodarki odpadami dla powiatów

2608



Lp. Nazwa powiatu Rodzaj powiatu 

Z/G

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

 1 Z  - Powiat bieszczadzki

 2 Z  - Powiat brzozowski

 3 Z  - Powiat dębicki

 4 Z  - Powiat jarosławski

 5 Z  - Powiat jasielski

 6 Z  - Powiat kolbuszowski

 7 Z  - Powiat krośnieński

 8 Z  - Powiat leski

 9 Z  - Powiat leżajski

 10 Z  - Powiat lubaczowski

 11 Z  - Powiat łańcucki

 12 G  - Powiat m.Krosno

 13 G  - Powiat m.Przemyśl

 14 G  - Powiat m.Rzeszów

 15 G  - Powiat m.Rzeszów

 16 G  - Powiat m.Rzeszów

 17 G  - Powiat m.Rzeszów

 18 G  - Powiat m.Rzeszów

2609



 19 G  - Powiat m.Rzeszów

 20 G  - Powiat m.Rzeszów

 21 G  - Powiat m.Rzeszów

 22 G  - Powiat m.Rzeszów

 23 G  - Powiat m.Rzeszów

 24 G  - Powiat m.Rzeszów

 25 G  - Powiat m.Rzeszów

 26 G  - Powiat m.Rzeszów

 27 G  - Powiat m.Tarnobrzeg

 28 Z  - Powiat mielecki

 29 Z  - Powiat niżański

 30 Z  - Powiat przemyski

 31 Z  - Powiat przeworski

 32 Z  - Powiat 

ropczycko-sędziszowski

 33 Z  - Powiat rzeszowski

 34 Z  - Powiat sanocki

 35 Z  - Powiat strzyżowski

 36 Z  - Powiat tarnobrzeski

c) Plan gospodarki odpadami dla gmin

2610



Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Rodzaj gminy 

M/MW/W

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Rodzaj 

planu 

gminnego 

IG/ZG

 1 Powiat bieszczadzki Lutowiska W  - IG

 2 Powiat bieszczadzki Ustrzyki Dolne MW  - IG

 3 Powiat brzozowski Brzozów MW  - IG

 4 Powiat brzozowski Haczów W  - IG

 5 Powiat brzozowski Nozdrzec W  - IG

 6 Powiat dębicki Czarna W  - IG

 7 Powiat dębicki Dębica M  - IG

 8 Powiat dębicki Jodłowa W  - IG

 9 Powiat jarosławski Jarosław W  - IG

 10 Powiat jarosławski Jarosław M  - IG

 11 Powiat jarosławski Radymno M  - IG

 12 Powiat jarosławski Roźwienica W  - IG

 13 Powiat jasielski Jasło M  - ZG

 14 Powiat jasielski Jasło M  - ZG

 15 Powiat jasielski Jasło M  - ZG

 16 Powiat jasielski Jasło M  - ZG

 17 Powiat kolbuszowski Kolbuszowa MW  - IG

 18 Powiat krośnieński Dukla MW  - IG

2611



 19 Powiat krośnieński Korczyna W  - IG

 20 Powiat krośnieński Miejsce Piastowe W  - IG

 21 Powiat krośnieński Rymanów MW  - IG

 22 Powiat krośnieński Wojaszówka W  - IG

 23 Powiat leski Olszanica W  - IG

 24 Powiat leski Solina W  - IG

 25 Powiat leżajski Grodzisko Dolne W  - IG

 26 Powiat leżajski Kuryłówka W  - IG

 27 Powiat leżajski Leżajsk M  - IG

 28 Powiat leżajski Leżajsk W  - IG

 29 Powiat lubaczowski Cieszanów MW  - IG

 30 Powiat lubaczowski Horyniec - Zdrój W  - IG

 31 Powiat lubaczowski Lubaczów W  - IG

 32 Powiat lubaczowski Lubaczów M  - IG

 33 Powiat lubaczowski Narol MW  - IG

 34 Powiat lubaczowski Oleszyce MW  - IG

 35 Powiat lubaczowski Wielkie Oczy W  - IG

 36 Powiat łańcucki Białobrzegi W  - IG

 37 Powiat łańcucki Łańcut M  - IG

 38 Powiat łańcucki Markowa W  - IG

 39 Powiat mielecki Borowa W  - IG

2612



 40 Powiat mielecki Mielec M  - IG

 41 Powiat mielecki Padew Narodowa W  - IG

 42 Powiat mielecki Radomyśl Wielki MW  - IG

 43 Powiat niżański Harasiuki W  - IG

 44 Powiat niżański Jarocin W  - IG

 45 Powiat niżański Krzeszów W  - IG

 46 Powiat niżański Nisko MW  - IG

 47 Powiat niżański Ulanów MW  - IG

 48 Powiat przemyski Dubiecko W  - IG

 49 Powiat przemyski Medyka W  - IG

 50 Powiat przemyski Orły W  - IG

 51 Powiat przemyski Stubno W  - IG

 52 Powiat przemyski Żurawica W  - IG

 53 Powiat przeworski Jawornik Polski W  - IG

 54 Powiat przeworski Kańczuga MW  - IG

 55 Powiat przeworski Przeworsk W  - IG

 56 Powiat przeworski Przeworsk M  - IG

 57 Powiat przeworski Tryńcza W  - IG

 58 Powiat 

ropczycko-sędziszowski

Ostrów W  - IG

 59 Powiat 

ropczycko-sędziszowski

Sędziszów Małopolski MW  - IG

 60 Powiat 

ropczycko-sędziszowski

Wielopole Skrzyńskie W  - IG

2613



 61 Powiat rzeszowski W  - IG

 62 Powiat rzeszowski Dynów M  - IG

 63 Powiat rzeszowski Sokołów Małopolski MW  - IG

 64 Powiat sanocki Besko W  - IG

 65 Powiat sanocki Zarszyn W  - IG

 66 Powiat stalowowolski Pysznica W  - IG

 67 Powiat tarnobrzeski Baranów Sandomierski MW  - IG

 68 Powiat tarnobrzeski Gorzyce W  - IG

 69 Powiat tarnobrzeski Grębów W  - IG

 70 Powiat tarnobrzeski Nowa Dęba MW  - IG

d) Sprawozdania z realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Okres, którego   

dotyczy sprawozdanie             

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Data przedłożenia 

sprawozdania

Nazwa województwa

0 - 0 -
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Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

a) Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 

składowisk odpadów i spalarni lub współspalarni odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 1 LINIA PRODUKCJI KOMPONENTÓW 

(PRODUKCJA WKŁADEK 

ŻELIWNYCH)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ODLEWNIKÓW  52, Gorzyce, 39-432 

GORZYCE K/SANDOM.

 50,00000036908

LINIA PRODUKCJI KOMPONENTÓW 

(PRODUKCJA WKŁADEK ŻELIWNYCH)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.41.4.2014.MH 26-11-2014 od 2014-11-26 do 2024-11-26 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  46,9800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 2 Instalacja do krealingu termicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

123, Twierdza, Frysztak  1 800,00000420713

Kotłownia CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-7635/5/08 29-05-2008 od 2008-05-29 do 2018-05-28 Starosta Strzyżowski

OS-7635/12/08 12-08-2008 od 2008-08-12 do 2018-08-11 Starosta Strzyżowski

2615



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  470,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 3 MIEJSCE GROMADZENIA 

ODPADÓW PALENISKOWYCH 

(MGOP)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CIEPŁOWNICZA 8, RZESZÓW  500,00000560207

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW 

PALENISKOWYCH (MGOP)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-7222.32.7.2013.DW 27-12-2013 od 2013-12-27 do 2023-12-27 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.31.9.2015.DW 29-12-2015 od 2015-12-29 do 2025-12-29 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.31.11.2015.DW 25-01-2016 od 2016-01-25 do 2026-01-25 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.31.12.2015.DW 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2026-01-21 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.51.1.2014.DW 13-06-2014 od 2014-06-13 do 2024-06-13 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.51.2.2014.DW 22-08-2014 od 2014-08-22 do 2024-08-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.51.5.2014.DW 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-24 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.51.7.2014.DW 31-10-2014 od 2014-10-31 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-7222.20.1.2011.DW 15-06-2011 od 2011-06-15 do 2021-06-15 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.51.6.2014.DW 31-10-2014 od 2014-10-31 do 2024-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-13/05 30-06-2006 od 2006-06-30 do 2016-06-30 Wojewoda Podkarpacki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190903R5  150,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 4 mechaniczne przetwarzanie odpadó

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Kro¶cienko, 38-700  2 500,00004015903

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 617,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 5 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów  430,00004022843

Linia do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.85.7644-78/08 06-10-2008 od 2008-10-06 do 2018-10-05 Starosta Krośnieński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899R11  14,0000  0,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 6 Instalacja do spalania paliw stałych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok  50,00004023400

Instalacja do spalania paliw stałych (Kotłownia 

zakładowa)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.16.2.2011.DW 02-11-2011 od 2011-11-02 Wojewoda Podkarpacki

OS-I.7222.17.12.2014.DW 04-12-2014 Wojewoda Podkarpacki

OS-I.7222.29.2.2016.DW 30-12-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-38/1/06 29-03-2007 od 2007-03-29 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190814D10  7,7600  5,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 7 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

363, Ostrów, 37-700 Przemyśl  15,00005079615

Piec odlewniczy
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO¦-V.6233.11.2014 24-07-2014 od 2014-07-24 do 2023-12-30 Starosta Przemyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170406R4  0,1780

170401R4  1,1480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 8 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut  1 000,00005134892

Instalacja do produkcji regranulatu z tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6233.22.2015 19-11-2015 od 2015-11-19 do 2015-05-19 Starosta Łańcucki

OŚ-II.6233.31.2014 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Łańcucki

OŚ-II.6233.12.2015 19-05-2015 od 2015-05-19 do 2015-05-19 Starosta Łańcucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  238,1470
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 9 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Topolowa 100, 37-464 Stalowa Wola  10 400,00005664220

Kucie kul stalowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6220.5.2015.IV 26-06-2015 od 2015-06-26 do 2025-06-25 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.8.2015.IV 26-06-2015 od 2015-06-26 do 2025-06-25 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191001R4  8 710,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 10 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 75, 37-450 Stalowa Wola  2 000,00005673459

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 362,5490
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 11 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARTYNIA 12, 39-310 Radomyśl Wielki  7 560,00005710835

Mikser

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.8.2015.JG 25-11-2008 od 2008-11-25 do 2025-09-04 Starosta Mielecki

OŚ.6233.3.2015.JG 21-07-2011 od 2011-07-21 do 2025-02-12 Starosta Mielecki

OŚ.6233.2.2015.JG 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  95,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 12 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gorliczyńska 157, 39-310 Przeworsk  3 750,00005710835

TERIER

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.15.2012 10-01-2013 od 2013-01-10 do 2013-11-30 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070280R3  1 526,3000

160103R3  107,4000

191204R3  50,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 13 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIEMIEŃSKIEGO 14, 35-234 Rzeszów  3 000,00008183780

instalacja do przetwarzania odpadów gruzu 

budowlanego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R15  25,2000

170101D15  1 268,6800

170102R15  1 680,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 14 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIEMIEŃSKIEGO 14, 35-234 Rzeszów  5 000,00008183780

instalacja do przetwarzania odpadów zgruzu 

budowlanego
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 15 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIEMIEŃSKIEGO 14, 35-234 Rzeszów  15 000,00008183780

instalacja do przetwarzania odpadów zgruzu 

budowlanego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170102R12  222,7200

170101R12  990,9200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 16 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIEMIEŃSKIEGO 14, 35-234 Rzeszów  10 000,00008183780

instalacja do przetwarzania odpadów zgruzu 

budowlanego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 17 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego  3, 39-300 Mielec  33 000,00010580320

Linia do produkcji płyt dachowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-IV-7645/35/2010 30-09-2010 od 2010-09-30 do 2020-09-30 Starosta Mielecki

O¦.6220.1.2015.JG 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R3  15 432,7340

030308R3  149,3700

191201R3  306,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 18 WYTWÓRNIA BETONU 

TOWAROWEGO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 10, RZESZÓW  10 000,00011312350

WYTWÓRNIA BETONU TOWAROWEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-VI.6233.11.2014 17-04-2014 od 2014-04-17 do 2024-04-17 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  50,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 19 INSTALACJA DO WYTOPU STALI ZE 

ZŁOMU STALOWEGO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KWIATKOWSKIEGO 1, STALOWA 

WOLA

 330 000,00012859760

INSTALACJA DO WYTOPU STALI ZE ZŁOMU 

STALOWEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.46.4.2011.DW 03-01-2012 od 2012-01-03 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

OS-I.7222.54.2.2016.DW 27-10-2016 od 2016-10-27 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.
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RŚ.VI.DW.7660/18-12/08 28-07-2009 od 2009-07-28 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

OS-I.7222.40.6.2014.DW 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2017-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

ŚR.IV-6618-47/1/06 30-04-2007 od 2007-04-30 do 2017-04-30 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100299R4  16,8100

150104R4  673,1300

170405R4  143 640,8260

170407R4  1 061,5600

191001R4  20 284,9800

120101R4  28 864,6630

120102R4  52 388,0090

120117R4  56,1250

160117R4  5 412,9810

200140R4  540,9610

120199R4  159,0300

191202R4  5 589,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 20 INSTALACJA DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

ul. WOJSKA POLSKIEGO 3, MIELEC  21 000,00092500350

INSTALACJA DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.10.2014.JG 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-30 Starosta Mielecki

OŚ.6233.52.2014.JG 31-12-2014 od 2014-12-31 do 2024-12-31 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R12  0,2720

120101R12  841,4040

120102R12  392,1120

120104R12  50,2400

160117R12  0,2850

160118R12  0,7110

170401R12  7,5460

170403R12  9,6650

170405R12  2 774,8150

170407R12  125,6010

191001R12  51,1230

120103R12  99,5380

200140R12  7,5650
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 21 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

316, MALINIE, 39-331 TUSZÓW 

NARODOWY

 2 500,00120449661

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.22.2014.MM 29-09-2014 od 2014-09-29 do 2024-08-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  767,9790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 22 INSTALACJA DO WTÓRNEGO 

WYTOPU STOPÓW ALUMINIUM 

ORAZ STOPÓW WSTĘPNYCH51

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ODLEWNIKÓW 52, GORZYCE  51 500,00120648136

INSTALACJA DO WTÓRNEGO WYTOPU STOPÓW 

ALUMINIUM ORAZ STOPÓW WSTĘPNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.31.1.2013.MH 19-08-2013 od 2013-08-19 do 2023-08-18 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-3/1/06 28-07-2006 od 2006-07-28 do 2016-07-28 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

2628



160118R4  781,5850

170401R4  450,3280

170402R4  13 152,0420

191002R4  181,5310

120101R4  111,7560

120104R4  1 015,7670

090199R4  4,8030

120199R4  142,0580

170407R4  27,4770

191203R4  2 008,3180

120103R4  17 725,2400

150104R4  230,3880

200140R4  463,7150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 23 INSTALACJA DO SORTOWANIA, 

CZYSZCZENIA I PRODUKCJI 

REGULANTÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYC

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, ROŻNIATÓW, ZARZECZE  6 500,00122409571

INSTALACJA DO SORTOWANIA, CZYSZCZENIA I 

PRODUKCJI REGULANTÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.20.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2024-10-30 STAROSTA PRZEWORSKI
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OŚ.6220.6.2014 06-11-2014 od 2014-11-06 do 2024-09-30 STAROSTA PRZEWORSKI

OŚ.6233.10.2015 31-08-2015 od 2015-08-31 do 2024-10-30 STAROSTA PRZEWORSKI ZM.

OŚ.6233.8.2015 14-08-2015 od 2015-08-14 do 2025-07-20 STAROSTA PRZEWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  84,0000

150102R3  2 052,7000

191204R3  765,6000

160119R3  42,5000

120105R3  17,5000

170203R3  2,9390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 24 INSTALACJA DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, GORAJEC, CIESZANÓW  30 000,00146758436

INSTALACJA DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

R.6233.6.2016 12-10-2016 od 2015-11-16 do 2025-11-15 Starosta Lubaczowski

R.6233.12.2015 16-11-2015 od 2015-11-16 do 2025-11-15 Starosta Lubaczowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  917,5000

020380R3  10 237,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 25 Stacja demontazu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sanocka 25B, 38-480 Rymanów  3 000,00147320736

Stacja demontazu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  7,1750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 26 KOCIOŁ KOG

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FABRYCZNA 11, SĘDZISZÓW 

MAŁOPOLSKI

 2,30151559470

KOCIOŁ KOG

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WR.6220.AM.4.2015 01-07-2015 od 2015-07-01 do 2025-06-30 Starosta Ropczycko-Sędziszowski
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ROŚ.7660/2/2004 17-06-2004 od 2004-06-17 do 2014-06-30 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 207,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 27 termiczne procesy przetopienia zlomu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów  40 000,00180000109

topialnia z odlewni żeliwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.63.2014.MM 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-11-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/1/102/04 01-03-2005 od 2005-03-01 do 2010-06-30 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  738,7700

170405R4  5 640,0200

170407R4  1,0430

170401R4  27,9900

120102R4  3 446,1000

191202R4  2,8440
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 28 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traugutta 12, 39-300 Mielec  600,00180004366

Młynek do mielenia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.24.2014.JG 09-10-2014 od 2014-10-09 do 2024-10-09 Starosta Mielecki

OŚ.6233.38.2014.JG 02-12-2014 od 2009-07-27 do 2019-07-27 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R4  0,1990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 29 zakład mechanicznego przetwarzania  

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 a, 35-105 

Rzeszów

 4 000,00180007809

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.5.2011.VI 14-03-2011 od 2011-03-14 do 2021-03-14 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  1 760,3600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 30 RB-440RUF

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fermstalowska 27, 36-065 DYNÓW  1 800,00180010154

BRYKIECIARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  1 520,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 31 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Dynów,  750,00180024021

instalacja do regranulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.11.2011 06-07-2011 od 2011-07-06 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.5.2014 26-03-2014 od 2014-03-26 do 2024-03-18 Starosta Rzeszowski

SR.6233.13.2011.VI 16-06-2011 od 2011-06-16 do 2021-06-15 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  58,0400

150102R3  597,0380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 32 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Dynów,  750,00180024021

linia do recyklingu PET

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.13.2011.VI 16-06-2011 od 2011-06-16 do 2021-06-15 Prezydent Miasta Rzeszowa

OŚ.6233.11.2011 06-07-2011 od 2011-07-06 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.5.2014 26-03-2014 od 2014-03-26 do 2024-03-18 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  674,8700

070213R12  42,3173

150102R12  218,3990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 33 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

280, Rudna Mała, 36-054 Mrowla  2 300,00180047743

Stacja demontażu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6620/110/05 16-11-2005 od 2005-11-16 do 2015-11-16 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620-1/1/07 07-02-2007 od 2005-02-07 do 2015-11-16 Wojewoda Podkarpacki

RŚ.III.EZ.7628-M-134/10 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2015-11-16 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160114R12  841,4150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 34 Wytwarzanie paliw alternatynych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola  62 400,00180050691

Linia do wytwarzania paliw alternatywnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.8.1.2016.RD 28-11-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.1.2015.RD 20-11-2015 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.8.5.2016.RD 21-10-2016  do 2016-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.2.2015.RD 05-07-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020381R12  13,1800
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040222R12  98,3170

040299R12  1,3180

070217R12  2,6310

070514R12  2,3380

080318R12  15,0440

080410R12  42,4980

120199R12  109,3240

160306R12  156,8280

191204R12  163,9830

191212R12  17 914,6540

200128R12  7,8880

030105R12  21,2910

030199R12  3,9730

040108R12  2,9100

070599R12  16,0340

070699R12  2,9630

080499R12  2,8920

150109R12  18,6090

160199R12  63,3090

168001R12  0,0100

170180R12  0,2150
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170604R12  292,5670

191201R12  57,0400

191207R12  22,1420

200110R12  207,6470

200111R12  10,7700

200139R12  99,3350

200307R12  5 452,1680

020601R12  0,4900

020699R12  0,5000

040199R12  9,7000

070280R12  118,6840

070299R12  13,0600

070499R12  0,2520

080112R12  16,1690

080118R12  0,7400

080199R12  13,7500

080313R12  0,4500

120105R12  140,8720

150101R12  335,2970

150102R12  1 135,8060

150103R12  551,3080
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150203R12  317,4210

160103R12  18,0610

160119R12  1 477,3170

170201R12  42,1920

170380R12  41,8100

170904R12  172,1530

190904R12  0,0790

191210R12  2 222,1670

200302R12  93,7200

020680R12  0,7710

020799R12  40,6800

030399R12  0,8480

040209R12  15,5450

070213R12  729,3140

070681R12  18,7110

080114R12  1,5760

120121R12  7,1700

150105R12  538,3170

150106R12  1 167,9280

160122R12  62,2960

160304R12  54,0550
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160380R12  19,7700

160799R12  15,3600

170203R12  215,3750

191208R12  396,5320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 35 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola  20 000,00180050691

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.8.1.2016.RD 28-11-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.8.5.2016.RD 21-10-2016  do 2016-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.1.2015.RD 20-11-2015 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.2.2015.RD 05-07-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  16,8520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 36 Linia do odzysku metali żelaznych 

metodą R12

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola  134 700,00180050691

Strzępiarka z linią do separacji odpadów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.8.5.2016.RD 21-10-2016  do 2016-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.1.2015.RD 20-11-2015 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.8.1.2016.RD 28-11-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.2.2015.RD 05-07-2016 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120102R12  1 657,6600

150104R12  3 133,5200

170405R12  22 746,2120

200140R12  47,7090

160117R12  12 928,8900

191202R12  339,2600

120113R12  11,0500

170407R12  80,8970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 37 INSTALACJA DO ROZDRABNIANIA, 

MYCIA I GRANULACJI TWORZYW 

SZTUCZNYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 16, 39-442 Chmielów  600,00180052342

INSTALACJA DO ROZDRABNIANIA, MYCIA I 

GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.V.6233.1.2016 08-01-2016 od 2016-01-08 do 2025-12-31 Starosta Tarnobrzeski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  6,8540

150102R3  63,1330

191204R3  12,5500

170203R3  10,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 38 INSTALACJA DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

874, WIERZAWICE, 37-300 LEŻAJSK  12 300,00180054074

INSTALACJA DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.39.10.2016.MD 02-12-2016 od 2016-12-02 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

OŚ.7648-37/08 28-08-2008 od 2008-08-28 do 2018-01-01 Starosta Leżajski

OS-I.7222.11.12.2012.MD 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.38.14.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

OŚ.7648-33/07/08 10-01-2008 od 2008-01-10 do 2018-01-01 Starosta Leżajski
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OS-I.7222.38.11.2014.MD 27-05-2015 od 2015-05-27 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  12 291,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 39 INSTALACJA DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

874, WIERZAWICE, 37-300 LEŻAJSK  25 000,00180054074

INSTALACJA DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.38.11.2014.MD 27-05-2015 od 2015-05-27 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

OS-I.7222.38.14.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

OŚ.7648-33/07/08 10-01-2008 od 2008-01-10 do 2018-01-01 Starosta Leżajski

OŚ.7648-37/08 28-08-2008 od 2008-08-28 do 2018-01-01 Starosta Leżajski

OS-I.7222.11.12.2012.MD 31-12-2013 od 2013-12-31 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.39.10.2016.MD 02-12-2016 od 2016-12-02 do 2023-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego zm.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 218,6000

200301R12  23 176,5000
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200307R12  324,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 40 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 12, 37-420 Rudnik n/Sanem  3 285,00180061217

kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR.IV.6233.10.2014 10-12-2014 od 2014-12-10 do 2024-12-10 Starosta Niżański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  301,3900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 41 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

525, 36-003 Przewrotne  1 500,00180066479

PRIME-AUTO MAREK LESICZKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.III.7221.3.2015 11-06-2015 od 2015-06-11 do 2025-05-31

OŚ.6233.2.2011 08-02-2011 od 2011-02-08 do 2001-02-07 STAROSTA RZESZÓWSKI

OS.III.7221.2.2015 11-06-2015 od 2015-06-11 do 2025-05-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  391,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 42 Instalacja energetycznego opalania 

paliwem stałym

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa 

Wola

 139,00180066692

Kocioł typu 75kW i 25 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6220.11.2015.IV 22-06-2015 od 2015-06-22 do 2023-06-12 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R1  0,2000

150103R1  0,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 43 Instalacja do recyklingu odpaów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Artylerzystów 2, 35-303 Rzeszów  505,00180078985

KRUSZARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.25.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 Starosta Rzeszowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 44 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Artylerzystów 2, 35-303 Rzeszów  505,00180078985

Linia do regranulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.25.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  1,9530

150102R3  221,3780

200139R3  15,1410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 45 Instalacja do recyklingu odpaów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Artylerzystów 2, 35-303 Rzeszów  505,00180078985

MŁYNEK

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OS.6233.25.2011 25-10-2011 od 2011-10-25 do 2021-10-24 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  29,0090

150102R3  229,1620

200139R3  35,7770

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 46 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Trzcinica, 38-200 Jasło  2 985,00180083510

Stacja demontażu pojazdów wycofanych  z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.7.2014.ZR 02-06-2014 od 2014-06-02 do 2024-06-01 Starosta Krośnieński

OS-III.7221.25.2014.MS 31-01-2015 od 2015-01-31 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.6233.12.2014 12-08-2014 od 2015-01-23 do 2025-01-22 Starosta Jasielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  44,8100

160104R12  223,2090

2647



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 47 Kotłownia zakładowa - kocioł typ 

Nolting o mocy 950 kW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

7, Stale,  600,00180088707

Instalacja do energetycznego spalania paliw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  75,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 48 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

325D, 36-220 Jasienica Rosielna  2 600,00180143010

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.39.2014.MS 16-02-2015 od 2015-02-16 do 2025-01-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  4,7250

160104R12  404,7570

2648



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 49 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Racławicka 3, 39-300 Mielec  19 500,00180151417

Instalacja do bieżnikowania opon

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.6.2015.JG 01-04-2015 od 2015-04-01 do 2025-04-01 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  676,4350

070299R3  238,3580

160103R3  988,4050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 50 instalacja mechanicznego  

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

143, 38-604 Hoczew  20 000,00180176937

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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100117R12  545,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 51 Instalacja do wtórnego wytopu metali 

żelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemików 1, Nowa Sarzyna,  4 000,00180179918

Linia technologiczna przygot. masy formierskiej z 

piecami indukcyjnymi 2szt. o poj. 1,4 Mg każdy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.12.2014 16-12-2014 od 2015-01-24 do 2025-01-23 Starosta Leżajski

OŚ.7648-58/08-09 05-01-2009 od 2009-01-05 do 2018-12-31 Starosta Leżajski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  280,0650

120102R4  24,6290

101008R4  12,6800

100980R4  11,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 52 instalacja do wtórnego wytopu metali 

żelaznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  4 000,00180179918

Linia technologiczna przygot. masy formierskiej z 

piecami indukcyjnymi 2szt. o poj. 1,6Mg każdy i 

3Mg(1szt.) do żeliwa
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.13.2014.IV 29-09-2014 od 2014-09-29 do 2024-09-28 Starosta Stalowowolski

OŚR.II.7663/15/04 05-11-2004 od 2004-11-05 do 2014-09-30 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  0,6050

170405R4  131,1100

100980R4  25,2600

120102R4  15,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 53 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

35, 39-124 Iwierzyce  4 800,00180186539

Zespół do spalania trocin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 006,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 54 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ofiar Katynia 16, 37-700 Przemyśl  2 950,00180247809

Linia do belowania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

BGP.6233.4.2015 07-09-2015 od 2015-09-07 do 2025-09-07 Prezydent Miasta Przemy¶la

KO¦.II.6233.7.2013 29-08-2013 od 2013-08-29 do 2023-07-31 Prezydent Miasta Przemy¶la

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  48,6100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 55 PIEC GAZOWY

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ODLEWNIKÓW 52 H/213, 37-450 

GORZYCE

 394,00180272670

PIEC GAZOWY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.V.6233.30.2015 06-11-2015 od 2015-11-06 do 2025-10-31 Starosta Tarnobrzeski

RO.V.6233.29.2013 20-10-2013 od 2013-10-20 do 2023-04-30 Starosta Tarnobrzeski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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101003R4  52,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 56 PIEC INDUKCYJNY

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ODLEWNIKÓW 52 H/213, 37-450 

GORZYCE

 1 970,00180272670

PIEC INDUKCYJNY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.V.6233.30.2015 06-11-2015 od 2015-11-06 do 2025-10-31 Starosta Tarnobrzeski

RO.V.6233.29.2013 20-10-2013 od 2013-10-20 do 2023-04-30 Starosta Tarnobrzeski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  281,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 57 KOCIOŁ ZAKŁADOWY

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, 37-306 LEŻAJSK  4,51180280215

KOCIOŁ ZAKŁADOWY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R1  4,5080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 58 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ , STALE, 

GRĘBÓW

 2 000,00180286175

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.55.2014.MS 14-04-2015 od 2015-04-14 do 2025-04-14 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  103,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 59 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rogoźnica 302, 36-060 Rzeszów  1 500,00180295470

instalacja do przetwarzania i recyklingu zużytych 

baterii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-2/09 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2019-03-06 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.12.2011 05-07-2011 od 2011-07-05 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OS-III.7221.15.2011 21-11-2011 od 2011-11-21 do 2021-03-20 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OŚ.6233.12/2.2011 20-01-2012 od 2012-01-12 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

2654



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160604R4  0,0500

160605R4  0,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 60 zakład termicznego  przekształcania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rogoźnica 302, 36-060 Rzeszów  600,00180295470

instalacja do termicznego przekształcania odpadów 

metodą plazmową

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.12.2011 05-07-2011 od 2011-07-05 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.12/2.2011 20-01-2012 od 2012-01-12 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OS-III.7221.15.2011 21-11-2011 od 2011-11-21 do 2021-03-20 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OŚ.7635-2/09 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2019-03-06 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120104R1  0,1610

191204R1  18,6100

160211R15  0,3890

160214R15  3,8830
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191203R4  0,2430

160605R4  846,4250

200136R15  1,3260

170407R4  0,9600

200134R4  0,0040

160213R15  1,4500

200123R15  1,5840

160604R4  75,4650

170401R4  2,5660

170404R4  0,9670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 61 zakład termicznego przekształcania 

instalilacja do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rogoźnica 302, 36-060 Rzeszów  600,00180295470

instalacja wtórnego wytopu metali kolorowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.12/2.2011 20-01-2012 od 2012-01-12 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.12.2011 05-07-2011 od 2011-07-05 do 2021-07-04 Starosta Rzeszowski

OS-III.7221.15.2011 21-11-2011 od 2011-11-21 do 2021-03-20 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OŚ.7635-2/09 06-03-2009 od 2009-03-06 do 2019-03-06 Starosta Rzeszowski

2656



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 62 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

91, 39-308 Wadowice Górne  50,00180313950

Młynek do mielenia gum

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-IV-7645/43/10 29-10-2010 od 2010-10-29 do 2020-10-29 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  2,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 63 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

230, Szklary, 36-025 Hyżne  380,00180338430

piec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  13,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 64 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sandomierska 14, 37-400 Nisko  12 060,00180384423

Piec topialny Marconi MT 1200

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.3.2012.MM 19-04-2012 od 2012-04-19 do 2022-03-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.50.3.2014.MH 18-08-2014 od 2014-08-18 do 2020-12-05 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120104R4  85,1710

160118R4  903,7690

120103R4  107,6670

170402R4  991,2050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 65 Stacja demontażu 1611, 37-124 Kraczkowa  1 200,00180391707

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  83,9650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 66 Zespół urządzeń do recyklingu PVC 

(rozdrabniacz, młyn azotowy)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ks.J. Popiełuszki 84, 38-400 Krosno  9 125,00180398431

Zespół urządzeń do recyklingu PVC (rozdrabniacz, 

młyn azotowy)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.E.7627-1-26/2009 06-04-2009 od 2009-04-06 do 2018-08-29 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-1-33/2009 08-05-2009 od 2009-05-08 do 2009-05-07 Prezydent Miasta Krosna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170203R3  28,0820

070213R3  1 121,8690

150102R3  0,6000
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191204R3  20,5910

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 67 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

62B, 39-207 Paszczyna  50 000,00180402931

Instalacja do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.60.1.2015.MD 26-04-2016 od 2016-04-26 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  19 769,5900

150107R12  703,5400

150101R12  289,7400

150102R12  20,7000

010508R5  24,5200

191212D8  11 100,2200

150104R12  0,2000

150106R12  1 658,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 68 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

62B, 39-207 Paszczyna  1 000,00180402931

Instalacja do przetwarzania odpadów tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.60.1.2015.MD 26-04-2016 od 2016-04-26 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  473,7510

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 69 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

62B, 39-207 Paszczyna  3 000,00180402931

Kompostownia bębnowa z bioreaktorem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.60.1.2015.MD 26-04-2016 od 2016-04-26 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  2 216,6300
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020204R3  6,5000  1,9000

030105R3  1,6600

190802R3  28,9800

190805R3  1 092,8800  327,8640

200108R3  62,3200

190801R3  40,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 70 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl  1 200,00180523126

Urz±dzenie do mielenia tworzyw - młynek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KO¦.II-6221.8.2014 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2024-11-17 Prezydent Miasta Przemy¶la

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  38,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 71 STACJA DEMONTAŻU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

154, Rudna Mała, 36-060 Głogów Małopolski  3 000,00180572490

STACJA DEMONTAŻU
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.22.2011 14-09-2011 od 2011-09-14 do 2021-09-13 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 664,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 72 Zakład Segregacji Odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica  2 000,00180583513

Zakład Segregacji Odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II7660/3/2010 14-08-2010 od 2010-08-14 do 2020-08-02 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.23.2014.IV 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-19 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200199R12  417,4600

200307R12  72,8600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 73 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa  5 040,00180609017

Linia granulacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.32.2015 27-01-2016  do 2026-01-27 Starosta Kolbuszowski

OŚ.6233.5.2015 18-05-2015  do 2025-05-18 Starosta Kolbuszowski

OŚ.6233.14.2014 05-09-2014 od 2014-09-05 do 2024-09-05 Starosta Kolbuszowski

OŚ.6233.31.2015 27-01-2016  do 2026-01-27 Starosta Kolbuszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  366,1450

020104R3  15,0000

150102R3  1 985,0130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 74 Piec do wytopu szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Blich 2, 38-400 Krosno  13,00180619978

Piec do wytopu szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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KS.6233.4.2012.J 27-07-2012 od 2012-07-27 do 2022-07-26 Prezydent Miasta Krosna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  5,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 75 żadna z wymienionych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  350,00180675155

Oczyszczarka bębnowa OB 750

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.7.2016.MM 06-07-2016  do 2026-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.26.2012.AB 18-01-2012 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7244.11.2014.APK 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.KS.7628/M-151/10 14-04-2011 od 2011-04-14 do 2021-03-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120121R12  0,1810

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 76 żadna z wymienionych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  35,00180675155

Urządzenie do destylacji rozpuszczalników D 25 Ax
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.26.2012.AB 18-01-2012 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.7.2016.MM 06-07-2016  do 2026-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7244.11.2014.APK 07-01-2015 od 2015-01-07 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.KS.7628/M-151/10 14-04-2011 od 2011-04-14 do 2021-03-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

140603R2  4,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 77 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ł±kowa 5, 37-200 Przeworsk  3 000,00180676120

IMPRESJA Michał Ja¶kowiec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.5.2015.SM 10-06-2015 od 2015-06-10 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 564,5280

160106R12  69,9020
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 78 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

77, Lipie, 36-060 Głogów Małopolski  6 000,00180684579

Mieszalnik betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.9.2014 31-10-2014 od 2014-10-31 do 2024-10-30 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.24.2012 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2014-10-30 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  1 445,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 79 inne neutralizacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  14 250,00180701266

Neutralizator N-9

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.3.2013.JG 15-03-2013 od 2013-03-15 do 2023-03-15 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060101D9  0,0005
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110111D9  834,0280

110113D9  387,2000

160507D9  0,1510

080120R9  1,0000

030399D9  140,0000

060102D9  0,0004

110106D9  426,8250

110112D9  5,0000

060105D9  0,0004

110105D9  328,2970

110198D9  150,0000

160509D9  0,0020

190906D9  154,1000

060106D9  0,0002

110107D9  90,5000

110108D9  4,3250

120301D9  52,2000  2,6100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 80 Instalacja do regenarcji emulsji 

olejowej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  200,00180701266

Placówka regenaracji emulsji olejowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.3.2013.JG 15-03-2013 od 2013-03-15 do 2023-03-15 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130507R12  19,7500

120109R12  23,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 81 INSTALACJA DO RECYKLINGU 

OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 3 MAJA 101, JASŁO  3 650,00180706507

INSTALACJA DO RECYKLINGU OLEJÓW 

PRZEPRACOWANYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7244.20.2014.MM 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113R9  5,0000

130208R9  30,1800

130205R9  54,6900

130307R9  197,2600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 82 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubelska 24, 37-470 Zaklików  1 500,00180791878

Kocioł EK-80 o mocy 700 kW oraz kocioł 

EK-40/10-2 o mocy 545 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.III.7648/3/2010 21-04-2010 od 2010-04-21 do 2020-04-20 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 100,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 83 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Drogowców 7b, 39-200 Dębica  10 000,00180808751

Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.80.1.2014 22-01-2015 Starosta Dębicki

WRL.6233.5.2016 15-02-2016 od 2014-09-17 do 2024-09-16 Starosta Dębicki

WRL.6233.12.2015 04-05-2015 od 2014-09-17 do 2024-09-16 Starosta Dębicki

2670



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  598,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 84 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

148, Wiśniowa, 38-124 Wi¶niowa  1 000,00180825235

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.41.2013.MS 18-06-2014 od 2014-06-18 do 2024-05-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  440,2960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 85 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

244, Wylewa, 37-530 Sieniawa  15 000,00180832235

Linia Technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6220.6.2012 22-06-2012 od 2012-06-22 do 2022-05-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.7.2014 12-01-2014 od 2014-01-12 do 2024-10-10 Starosta Przeworski
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O¦.6233.19.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-10-20 Starosta Przeworski

O¦.6220.8.2011 29-09-2011 od 2011-09-29 do 2021-07-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.7.2014 12-01-2015 od 2015-01-12 do 2024-10-10 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  4 363,6000

070280R3  314,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 86 Instaalcja do recylkingiu odpadaów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15, Pełkinie, 37-500 Jarosław  50 000,00180890600

Urz±dzenia mobilne do kruszenia i przesiewania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR-I.6233.5.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2023-05-10 Starosta Jarosławski

OLR-I.6233.11.2015 20-03-2015 od 2015-03-20 Starosta Jarosławski

OLR-I.6233.15.2014 04-06-2014 od 2014-06-04 Starosta Jarosławski

OLR-I.6233.27.2014 04-06-2014 od 2014-06-04 Starosta Jarosławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R12  7 070,0200

191209R12  8 149,7600
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191205R5  5 947,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 87 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 95, 39-400 Tarnobrzeg  3 560,00180928225

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.80.2015.MS 30-10-2015 od 2015-10-30 do 2025-09-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  58,5250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 88 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 14/17, 35-105 Rzeszów  100,00180946789

Piec tyglowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  0,0200
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170402R4  22,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 89 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Legionów 154, 39-220 Pilzno  1 800,00180955127

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  15,7260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 90 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Witosa 76, 38-500 Sanok  2 000,00180963032

Instalacja do demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.42.2014.MS 10-11-2014 od 2014-11-10 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160106R12  0,2590

160104R12  850,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 91 Brykieciarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Zabratówka, 36-017 Chmielnik  100,00180978370

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  4,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 92 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

365, Zabajka, 36-060 Głogów Małopolski  6 000,00180989787

Przekrawacz niszczarka do papieru

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R12  31,4100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 93 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bieszczadzka 10a, 35-082 Rzeszów  9 000,00181014616

Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.II-7661/14/08 31-12-2007 od 2007-12-31 do 2016-06-14 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  138,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 94 Narzędzia ręczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

140, 36-052 Nienadówka  9,00181060912

Narzędzia ręczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.18.2014 17-07-2014 od 2014-07-17 do 2024-07-16 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  3,3590
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 95 Stacja demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Słoneczna 20, Kosowy, 36-147 Niwiska  480,00181120070

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.4.2015.MS 15-04-2015 od 2015-04-15 do 2025-03-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  373,6850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 96 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SENATORA WOJCIECHA WIĄCKA /16, 

39-400 TARNOBRZEG

 200,00181139594

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.III.7221.21.2016.AB 28-10-2016 od 2016-10-28 do 2025-03-16 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.82.2015.MS 16-03-2015 od 2015-03-16 do 2025-03-16 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  52,9450

160106R12  4,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 97 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Cmentarna 3, 37-410 Ulanów  657,00181140278

Instalacja do energetycznego spalania paliw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR IV.6233.3.2015 21-05-2015 od 2015-05-21 do 2025-05-21 Starosta Sanocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  457,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 98 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dworzysko 27, Rzeszów, 35-213  600,00181167745

LINIA DO REGRANULACJI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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120105R3  1,7630

150102R3  237,2810

160119R3  17,9750

070213R3  1,2800

170203R3  5,8600

191204R3  229,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 99 INSTALACJA DO PRODUKCJI PAPY

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 3 MAJA 101, JASŁO  10 000,00191528483

INSTALACJA DO PRODUKCJI PAPY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.13.2013 30-10-2013 od 2013-10-30 do 2023-10-30 Starosta Jasielski

OS.6220.8.2015 24-08-2015 od 2015-08-24 do 2023-10-30 Starosta Jasielski zm.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  78,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 100 INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, PRZYCHOJEC, LEŻAJSK  14 000,00221700321

INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.4.2015 30-01-2015 od 2015-01-30 do 2025-01-29 Starosta Leżajski

OŚ.6233.4.1.2015.2016 04-01-2016 od 2016-01-04 do 2025-01-29 Starosta Leżajski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R3  10 571,4300

020103R3  26,1200

020780R3  150,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 101 Przekształcenie ceramiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  16 600,00240658713

Piec łukowy 1 i 2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.VI. DW.7660/59-3/08 24-12-2008 od 2008-12-24 do 2018-12-23 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  2 141,0000

200140R4  15,1800

120101R4  67,9000
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120102R4  257,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 102 INSTALACJA DO DESTYLACJI 

RUROWO - WIEŻOWEJ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TRZECIELSKIEGO 14, JEDLICZE  105 300,00272696025

INSTALACJA DO DESTYLACJI RUROWO - 

WIEŻOWEJ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.19.15.2013.MH 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.32.19.2014.EK 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2015-06-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.DW.7660/45-3/10 15-12-2010 od 2010-12-15 do 2020-12-14 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.44.2014.MM 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-11/05 01-02-2006 od 2016-02-01 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6618-13/2/07 17-07-2007 od 2007-07-17 do 2017-07-17 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130703R9  330,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 103 INSTALACJA DO REGENERACJI 

OLEJÓW ODPADOWYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TRZECIELSKIEGO 14, JEDLICZE  80 000,00272696025

INSTALACJA DO REGENERACJI OLEJÓW 

ODPADOWYCH
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.19.15.2013.MH 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.44.2014.MM 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-13/2/07 17-07-2007 od 2007-07-17 do 2017-07-17 Wojewoda Podkarpacki

OS-I.7222.32.19.2014.EK 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2015-06-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.DW.7660/45-3/10 15-12-2010 od 2010-12-15 do 2020-12-14 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-11/05 01-02-2006 od 2016-02-01 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130111R9  22,9850

130113R9  296,6320

130206R9  454,6930

130401R9  2,1600

130403R9  229,2600

120107R9  266,3910

130109R9  5,1760

130110R9  736,4190

130207R9  77,6010

130208R9  23 858,0160

130506R9  289,5760
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160107R9  486,3540

120110R9  6,9590

130105R9  4,8570

130112R9  8,3740

130204R9  26,2530

130205R9  9 882,2860

130309R9  8,0000

190207R9  524,7060

130306R9  52,3450

130307R9  127,8060

130308R9  18,1300

130701R9  4,0080

130703R9  107,9850

130899R9  702,7680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 104 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TRZECIELSKIEGO 14, JEDLICZE  5 000,00272696025

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6618-13/2/07 17-07-2007 od 2007-07-17 do 2017-07-17 Wojewoda Podkarpacki
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OS-III.7221.44.2014.MM 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-11/05 01-02-2006 od 2016-02-01 Wojewoda Podkarpacki

OS-I.7222.32.19.2014.EK 29-06-2015 od 2015-06-29 do 2015-06-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.DW.7660/45-3/10 15-12-2010 od 2010-12-15 do 2020-12-14 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.19.15.2013.MH 19-03-2014 od 2014-03-19 do 2024-03-18 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130502D9  92,1600

130507D9  98,5600

160708D9  99,9200  99,9200

161001D9  2 999,8800  2 999,8800

130503D9  99,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 105 INSTALACJA DO PRODUCJI MAS 

BITUMICZNYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 7, ROPCZYCE  720 000,00272885401

INSTALACJA DO PRODUCJI MAS BITUMICZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7660/1/09 09-02-2009 od 2009-02-09 do 2019-02-08 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

WR.6233.6.2014 31-07-2014 od 2014-07-31 do 2024-07-31 Starosta Ropczycko-Sędziszowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  2 549,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 106 WĘZEŁ BETONIARSKI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

83, LIPIE, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI  5 000,00290622478

WĘZEŁ BETONIARSKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.26.2014 06-11-2014 od 2014-11-06 do 2014-11-05 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  84,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 107 WĘZEŁ BETONIARSKI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZRĘCIŃSKA 10, KROSNO  5 000,00290622478

WĘZEŁ BETONIARSKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6233.16.2014.J 20-11-2014 od 2014-11-20 do 2024-11-19 Prezydent Miasta Krosna
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  29,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 108 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola  900,00292890289

Łamacz, młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7244.25.2014.MM 16-03-2015  do 2025-02-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  12,2220

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 109 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  691 200,00331082154

Rębak Hammel

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.28.2014.JG 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2024-11-18 Starosta Mielecki

OŚ-IV-7645/18/07 21-03-2007 od 2007-03-21 do 2017-03-21 Starosta Mielecki
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OŚ.6233.41.2014.JG 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-16 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200138R3  410,0800

200307R3  803,7600

030105R3  48 829,3310

150103R3  34 055,9400

191207R3  3 433,7100

170201R3  5 510,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 110 ZAKŁAD DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASTOWA 22, PRZEMYŚL  125 000,00350523600

ZAKŁAD DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA 

ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KOŚ.II-6233.3.2014 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-21 Prezydent Miasta Przemyśla

OS-I.7222.28.6.2015.MD 30-03-2016 od 2016-03-30 do 2026-03-29 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-4/14/07 05-11-2007 od 2007-11-05 do 2017-11-05 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R12  357,9100

150106R12  707,7600

200399R12  260,6400

200301R12  21 518,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 111 ZAKŁAD DO 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASTOWA 22, PRZEMYŚL  46 200,00350523600

ZAKŁAD DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.28.6.2015.MD 30-03-2016 od 2016-03-30 do 2026-03-29 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KOŚ.II-6233.3.2014 21-07-2014 od 2014-07-21 do 2024-07-21 Prezydent Miasta Przemyśla

ŚR.IV-6618-4/14/07 05-11-2007 od 2007-11-05 do 2017-11-05 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  100,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 112 INSTALACJA DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW - 

PRASA HYDRAULICZNA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, PRZEWROTNE, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI  250,00350716374

INSTALACJA DO MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW - PRASA 

HYDRAULICZNA
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.9.2012 18-05-2012 od 2012-05-23 do 2022-05-22 Starosta Rzeszowski

OŚ.7635-40/02 21-05-2002 od 2002-05-21 do 2012-05-22 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R4  65,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 113 MŁYN - ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LOTNIKÓW , KROSNO  2 000,00356551721

MŁYN - ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6233.16.2015.J 20-01-2016 od 2016-01-20 do 2026-01-19 Prezydent Miasta Krosna

KS.6233.15.2015.J 20-01-2016 od 2016-01-20 do 2026-01-19 Prezydent Miasta Krosna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R12  115,1790
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 114 INSTALACJA DO ODZYSKU 

STYROPIANU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WOJSKA POLSKIEGO 3/3, MIELEC  100,00357033260

INSTALACJA DO ODZYSKU STYROPIANU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-IV-7645/10/08 07-03-2008 od 2008-03-07 do 2018-03-07 Starosta Mielecki

OŚ.6233.49.2014.JG 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-30 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  2,3080

170604R3  29,7260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 115 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

630, 36-105 Cmolas  13 130,00360213524

Linia granulacyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.10.2015 25-09-2015 od 2015-11-25 do 2025-09-25 Starosta Kolbuszowski

OŚ.6233.11.2015 27-08-2015 od 2015-08-27 do 2015-08-27 Starosta Kolbuszowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  14,6620

150102R3  3 765,2450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 116 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

20B, Korzenica, 37-543 Laszki  7 000,00362839883

Linia do produkcji nawozu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100103R5  1 754,6800

100101R5  1 500,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 117 Sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

290, Niziny, 37-716 Orły  3 500,00363612779

Linia do segregacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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RO¦-V.6233.20.2014 05-02-2015 od 2015-02-05 do 2025-02-10 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.5.2016 07-03-2016 od 2016-03-07 do 2025-08-01 Starosta Przemyski

RO¦-V.6220.1.2016 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2025-07-30 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.16.2015 05-08-2015 od 2015-08-05 do 2025-08-01 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.2.2016 19-02-2016 od 2016-02-19 do 2025-01-30 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.2.2016 19-02-2016 od 2016-02-19 do 2025-08-01 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.1.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-30 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.11.2015 13-05-2015 od 2015-05-13 do 2025-02-10 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.2.2016 19-02-2016 od 2016-02-19 do 2025-02-10 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.9.2015 27-03-2015 od 2015-03-27 do 2025-02-10 Starosta Przemyski

RO¦.622.4.2015 30-06-2015 od 2015-06-30 do 2025-07-30 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.10.2016 10-10-2016 od 2016-10-10 do 2025-02-10 Starosta Przemyski

RO¦-V.6233.11.2016 10-10-2016 od 2016-10-10 do 2025-08-01 Starosta Przemyski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  280,9100

150102R12  837,7450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 118 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okrzei  5, 38-500 Sanok  600,00370005410

Urządzenie do rozdrabniania
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.6.2014 11-07-2014 od 2014-07-11 do 2024-07-11 Starosta Sanocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  44,3030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 119 Piec szklarski do wytopu szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41, Rogi, 38-430 Miejsce Piastowe  130,00370006326

Piec szklarski do wytopu szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.8.2012.ZR 03-07-2012 od 2012-07-23 do 2022-07-22 Starosta Krośnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  69,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 120 2 kotły wodne wysokotemperat typ 

UR-FRR-4000 moc 2x4MW każdy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 6a, Jasło  12 000,00370016299

2 kotły wodne wysokotemperat typ UR-FRR-4000 

(moc 2x4MW każdy)
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.16.2013 27-11-2013 od 2013-11-27 do 2023-10-30 Starosta Jasielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  8 481,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 121 Linia do regranulacji tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 4, Jasło  4 000,00370016299

Linia do regranulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.IV.7624/31/06 13-07-2006 od 2006-07-13 do 2015-03-31 STAROSTA JASIELSKI

OŚ.IV.7624/60/7 05-12-2007 od 2007-12-05 do 2015-03-31 STAROSTA JASIELSKI

OŚ.IV.7624/6/05 05-04-2005 od 2005-04-05 do 2015-03-31 Starosta Jasielski

OŚ.IV.7624/44/09 27-07-2009 od 2009-07-27 STAROSTA JASIELSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  389,4210
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 122 Zakładowa Kotlownia (4 kotły opalane 

drewnem o całkowitej mocy 9,66 MW)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Osiedle A 19, Rzepedź  20 000,00370016299

Zakładowa Kotlownia (4 kotły opalane drewnem o 

całkowitej mocy 9,66 MW)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.7664/37/09 04-07-2009 od 2009-07-04 do 2019-07-04 STAROSTA SANOCKI

OS.76442/30/09 04-07-2009 od 2009-07-04 do 2017-05-09 Starosta Sanocki

OS.76442/9/07 09-05-2007 od 2007-05-09 do 2017-05-09 Starosta Sanocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  14 376,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 123 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Śniadeckich 19, 38-200 Jasło  5 878,00370034771

Piec szklarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  1 352,1370

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 124 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla  1 500,00370137399

sortownia odpadów selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6230.6.2012.ZR 23-10-2012 od 2012-10-30 do 2022-10-29 Starosta Krośnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  23,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 125 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Nadolany,  2 000,00370169382

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.65.2014.MS 27-01-2015 od 2015-01-27 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  52,9970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 126 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

143B, 38-204 Tarnowiec  1 000,00370177068

Instalacja do rozdrabniania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170203R3  19,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 127 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło  30 000,00370244511

Sortownia odpadów zmieszanych  z selektywnej 

zbiórki Wolica

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.12.2012 17-11-2009 od 2009-11-17 do 2019-11-17 Starosta Jasielski
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OS.6220.7.2013 09-04-2013 od 2013-04-09 do 2019-11-17 Starosta Jasielski

OŚ.IV.7624/40/10 29-06-2010 od 2010-06-29 do 2019-11-17 Starosta Jasielski

OŚ.IV.7624/75/09 17-11-2009 od 2009-11-17 do 2019-11-17 Starosta Jasielski

SR-VI.6233.10.2014 14-04-2014 od 2014-04-14 do 2024-04-14 Prezydent Miasta Rzeszowa

SR-VI-6233.32.2014 03-10-2014 od 2014-10-03 do 2024-10-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

OS.6220.15.2012 20-12-2012 od 2012-12-20 do 2019-11-17 Starosta Jasielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  415,4000

150109R12  27,4000

200110R12  0,1000

200199R12  574,4000

200203R12  389,5000

200399R12  19,5000

100101R12  5,6000

150102R12  1 341,2000

150104R12  1,9000

150106R12  2 018,1000

170380R12  1,4000

200139R12  13,7800

200201R12  252,5000
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150105R12  0,2000

150107R12  1 296,3000

200101R12  5,3000

200108R12  0,5000

200301R12  3 526,0000

030105R12  0,3000

168102R12  0,6000

170202R12  0,4000

191212R12  330,9000

200307R12  1 186,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 128 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

13, Trzcinica, 38-207 Przysieki  1 500,00370309021

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  793,7950
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 129 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło  14 400,00370326019

Młyn Pallmana

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  987,7890

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 130 Wytłaczarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Młynek 20, 38-406 ODRZYKOŃ  1 800,00370371557

Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6233.11.2012.ZR 01-08-2012 od 2012-08-01 do 2022-07-31 Starosta Krośnieński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  118,7520
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 131 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 8, 38-600 Lesko  2 600,00370373668

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.ARz.7628/M-10/10 28-05-2010 od 2010-05-28 do 2015-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  545,2280

160106R12  4,9520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 132 Oczyszczalnia ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  100 000,00370374107

1 Oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna
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OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190206R3  1 871,4800  360,7000

020580R3  3 243,9500

020780R3  11 794,7100

191212R3  2 070,3700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 133 Sortownia odpadów zmieszanych 2-1

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  43 500,00370374107

2-1 ZUO-Zakład Unieszkodliwiania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200302R12  45,7200

200301R12  36 843,1600

150106R12  1 803,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 134 Linia tworyenia biofiltracji 2-2

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  9 500,00370374107

2-2 ZUO-Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna
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KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  861,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 135 II linia do mechanicznego i ręcznego 

przetwarzania odpadów 2-3

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  50 000,00370374107

2-3 ZUO-Zakład Unieszkodliwiania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna
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KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  16 443,4500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 136 system 22

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  14 500,00370374107

3-1 kompostownia w ZUO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna
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OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 137 system 24

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  9 000,00370374107

3-1 kompostownia w ZUO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna
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KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  12 167,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 138 kompostownia pryzmmowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  4 760,00370374107

3-2 Kompostownia w ZUO -pryzmowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki
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KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  2 109,3500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 139 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  4 760,00370374107

3-3 kompostownia pryzmowa odpadów selektywnie 

zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna
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OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020601R3  0,0000

200201R3  2 444,8300

030105R3  7,5700

020103R3  20,8900

020106R3  1,1100

020304R3  337,3500

200108R3  77,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 140 Oddział Energetyki Cieplnej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  22 795,00370374107

5 Oddział Energetyki Cieplnej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R1  642,2500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 141 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  2 000,00370374107

6 stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

KS.6223.6.2014.K 01-12-2014 od 2014-12-01 Prezydent Miasta Krosna

KS.6225.5.2011.K 21-02-2012 od 2012-02-21 Prezydent Miasta Krosna

KS.6233.15.2014.J 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2024-11-20 Prezydent Miasta Krosna

OS.VII.7642-1/06/07 05-02-2007 od 2007-02-05 do 2017-03-01 Prezydent Miasta Krosna

OS-III.7221.4.2013.BF 20-01-2014 od 2014-02-14 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 15-12-2008 od 2008-12-15 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

KS.6223.I.2013.K 13-03-2013 od 2013-03-13 Prezydent Miasta Krosna

KS.VIII.7627-27/06 10-08-2006 od 2006-08-10 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.E.7627-62/07/08 12-02-2008 od 2008-02-12 do 2016-08-10 Prezydent Miasta Krosna

OS.III.7221.22.2012.IP 06-08-2012 od 2012-08-06 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-22 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620-1/26/07 22-11-2007 od 2007-11-22 do 2017-11-22 Wojewoda Podkarpacki

OS.I.7222.16.10.2012.MD 10-04-2013 od 2013-04-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.12.11.2014.MD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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ŚR.IV-6620/26/05 13-07-2005 od 2005-07-13 do 2015-07-12 Wojewoda Podkarpacki

RŚ.III.AM.7628-M-14/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2017-11-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2016-12-22 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  4,0760

160106R12  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 142 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łukasiewicza 7, Zręcin  2 460,00370379808

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RDOŚ-18-WOO-6620/8/0

9/kb

30-07-2009 od 2009-07-30 do 2019-07-30 Wojewoda Podkarpacki

RŚ.III.ARz.7628/M-96/10 03-11-2010 od 2010-11-03 do 2019-07-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 175,1600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 143 Stacja demontazu pojazdów w 

Dubuecku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Dubiecko,  2 000,00370382472

Stacja demontazu pojazdów w Dubuecku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,1910

160104R12  166,7670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 144 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

237, Tarnowiec  1 500,00370410040

zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.12.2012 11-12-2012 od 2012-12-11 do 2022-11-30 Starosta Jasielski

OS-III.7244.8.2013.MM 18-09-2013 od 2013-09-18 do 2023-08-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R12  5,3270

200136R12  39,1910

080318R12  0,1007

160214R12  11,7610

160215R12  0,5730

160122R12  17,2610

160213R12  2,4550

200135R12  32,8400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 145 Instaalcja do recylkingiu odpadaów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rzeszowska 12, 36-200 Brzozów  860,00370415303

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.6220.2.2011 05-07-2011 od 2011-07-05 do 2021-07-04 Starosta Brzozowski

SR.6233.8.2014 30-12-2014 od 2014-12-30 do 2024-12-29 Starosta Brzozowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  1,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 146 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sanocka 25b, 38-480 Rymanów  3 000,00370430219

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.ARz.7628/M-9/10 15-10-2010 od 2010-10-15 do 2016-01-23 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  23,2680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 147 Kocioł zakładowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

8, Stróże Wielkie, 38-500 Sanok  1 100,00370452712

Kocioł zakładowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.12.2014 04-12-2014 od 2014-12-04 do 2021-11-25 Starosta Sanocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  240,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 148 Węzeł do wytwarzania komponentu do 

produkcji paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TRZECIESKIEGO 14, 38-460 JEDLICZE  17 500,00370484149

Węzeł do wytwarzania komponentu do produkcji 

paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.VI.7660/1-1/08 19-06-2009 od 2009-06-19 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.I.7222.17.15.2012.RD 28-02-2013 od 2013-02-28 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.10.4.2011.MD 19-09-2011 od 2011-09-19 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.2.6.2014.RD 28-11-2014 od 2014-11-28 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RS-VI.7222.10.3.2011.MD 26-05-2011 od 2011-05-26 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RS.VI.RD.7660/10-1/11 24-01-2011 od 2011-01-24 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

 ŚR.IV-6618-23/1/06 02-10-2006 od 2006-10-02 do 2016-10-02 Wojewoda Podkarpacki

OS.I.7222.17.9.2012.RD 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RS.VI.RD.7660/27-9/09 31-05-2010 od 2010-05-31 do 2016-10-02 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R12  9,6800

070299R12  1,7800

080116R12  2,6820
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080118R12  6,6900

080201R12  21,8780

080416R12  11,5620

080499R12

120109R12  21,3800

120118R12  1,2000

120121R12  18,8330

130899R12  201,3200

150101R12  66,0390

150202R12  65,0900

150203R12  45,5470

160103R12  4,4540

160119R12  41,9000

160709R12  179,7130

168101R12  33,6330

190811R12  81,8200  40,9100

200399R12  3,6800

030105R12  2,1950

030199R12  73,1640

040222R12  3,1700

061303R12  1,2000

2720



080318R12  1,4170

080415R12  25,6200

101299R12  5,6180

110109R12  12,7500  8,9250

130502R12  11,9600

160214R12  10,4102

160708R12  272,8000  190,9600

170380R12  36,1878

170904R12  2,8200

190802R12  33,4700

191201R12

200127R12  5,4000

200139R12

040299R12  36,9720

050103R12  109,5650

050799R12  188,1800  131,7260

070108R12  7,6600

080111R12  68,9540

080113R12  3,2600

080307R12  21,7800

080308R12  10,5800
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080314R12  17,1100

080410R12  88,2120

120115R12  13,2200  9,2540

120117R12  12,4300

130508R12  41,3700

150105R12  4,6500

160122R12  16,7850

160199R12  52,9570

170204R12  7,4990

170604R12  19,1850

190801R12  51,4248

190809R12  20,5960

190812R12  46,6950  23,3480

190814R12  4,6600  2,3300

200101R12

200110R12  36,2300

010505R12  263,7450  131,8730

010508R12  42,6330

020680R12  0,1500

020799R12  4,8640

030104R12  1,5470
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050109R12  199,4700  139,6290

070213R12  15,0000

080112R12  11,1010

080117R12  12,1500

080409R12  24,9640

110110R12  69,8480  48,8940

120105R12  2,8200

150102R12

150106R12  8,2980

170203R12  3,9290

170302R12  2,1800

170411R12

190805R12  80,2600  40,1300

190999R12  1,5600  0,7800

191204R12  20,6110

200128R12  7,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 149 Linia do granulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SOLNA GÓRA  7, 38-100 STRZYŻÓW  250,00370496313

Linia do granulacji
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.11.2014 14-01-2015  do 2025-01-23 Starosta Strzyżowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  24,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 150 instalacja do spalania paliw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bieleckiego 3, 38-480 Rymanów  200,00370496833

kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6620/82/05 12-10-2005 od 2005-10-12 do 2015-10-12 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  25,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 151 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dworcowa 35, 38-500 Sanok  1 500,00370548719

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  43,4340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 152 instalacja regeneracji olejów 

odpadowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 3 Maja 101, 38-440 Jasło  3 300,00371000805

instalacja do przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.Arz.7628/M-88/10 31-08-2010 od 2010-08-31 do 2020-08-20 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.49.2014.MM 09-12-2014 od 2014-12-09 do 2024-11-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OŚ.IV.7624/26/10 27-05-2010 od 2010-05-27 do 2020-05-15 Starosta Jasielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130208R9  177,2300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 153 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Południowa 5A, 38-100 Strzyżów  2 300,00371003420

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.87.2014.MS 29-10-2015 od 2015-10-29 do 2025-09-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  37,1790

160106R12  3,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 154 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

13, 38-207 Przysieki  2 200,00371016597

Stacja demontażu pojazdów wycofanych  z 

eksploatacji.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.37.2013.MM 27-12-2013 od 2013-12-27 do 2023-11-30

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  278,0990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 155 Instalacja do przetwarzania zbiorników 

na gaz skroplony

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

75, 38-130 Glinik Średni  320,00371101995

Instalacja do przetwarzania zbiorników na gaz 

skroplony

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.2.2011 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 Starosta Strzyżowski

OS-III.7244.19.2015 21-01-2016 od 2016-01-21 do 2025-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160116R4  1,3430

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 156

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

55, Zahutyń, 38-500 Sanok  14 000,00371103698

kotłownia o mocy cieplnej 300 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.76442/11/07 15-05-2007 od 2007-05-15 do 2017-05-15 Starosta Sanocki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  604,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 157 piec indukcyjny transformator typu PIT 

200 do wytopu żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok  468,00371106343

Instalacja do wytopu żeliwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.2.2015 28-01-2015  do 2025-01-28 Starosta Sanocki

OS.76442/4/07 08-03-2007  do 2017-03-06 Starosta Sanocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  0,8100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 158 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jagiełly 22a, 38-200 Jasło  22,00371107740

Linia regeneracji zużytych kartridży

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

15/ZB-TR/09 06-02-2009 Starosta Jasielski
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OS.6233.5.2016 07-03-2016 od 2016-03-07 do 2026-03-07 Starosta Jasielski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R3  2,8290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 159 Sortownia odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów  5 000,00371113490

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.53.2015.SP 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-11-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  387,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 160 Sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów  22 500,00371113490

Sortownia odpadów zmieszanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.53.2015.SP 31-12-2015 od 2015-12-31 do 2025-11-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  9 834,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 161 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dworska 23, 38-430 Miejsce Piastowe  2 600,00371152188

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.EZ.7628-M-69/10 18-10-2010 od 2010-10-18 do 2015-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/24/05 30-06-2005 od 2005-06-30 do 2015-06-29 Wojewoda Podkarpacki

OS.III.7221.23.2013.JC 29-08-2013 od 2013-08-29 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.17.2011.EG 16-11-2011 od 2011-11-16 Marszałek Województwa Podkarpackiego

RDOŚ-18-WOOŚ-6620-14

/09/kb

30-07-2009 od 2009-07-30 do 2015-06-30 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 933,8190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 162 ZAKŁAD UZDATNIANIA STŁUCZKI 

SZKLANEJ

136 A, PEŁKINIE, JAROSŁAW  172 500,00519544043

ZAKŁAD UZDATNIANIA STŁUCZKI SZKLANEJ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR-I.6220.1.2016 01-04-2016 od 2016-04-01 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

ŚR-I.6220.3.2016 17-08-2016 od 2016-08-17 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

OLR-I.6220.1.2013 26-02-2013 od 2013-02-26 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

ŚR-I.6220.2.2015 02-07-2015 od 2015-07-02 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

OLR-I.6220.3.2014 18-09-2014 od 2014-09-18 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

OLR-I.6220.4.2014 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

SR-I.6220.2.2015 26-11-2015 od 2015-11-26 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R12  1 991,8900

150107R12  34 945,3300

101112R12  43,3400

200102R12  25,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 163 ZAKŁAD UZDATNIANIA STŁUCZKI 

SZKLANEJ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

136 A, PEŁKINIE, JAROSŁAW  172 500,00519544043

ZAKŁAD UZDATNIANIA STŁUCZKI SZKLANEJ

2731



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR-I.6220.1.2013 26-02-2013 od 2013-02-26 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

OLR-I.6220.3.2014 18-09-2014 od 2014-09-18 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

ŚR-I.6220.1.2016 01-04-2016 od 2016-04-01 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

ŚR-I.6220.3.2016 17-08-2016 od 2016-08-17 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

ŚR-I.6220.2.2015 02-07-2015 od 2015-07-02 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

OLR-I.6220.4.2014 18-11-2014 od 2014-11-18 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

SR-I.6220.2.2015 26-11-2015 od 2015-11-26 do 2023-02-20 Starosta Jarosławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R5  4 069,3300

200102R5  53,7800

150107R5  83 086,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 164 ZAKŁAD PRZETETWÓRCZY W 

LEŻACHOWIE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

133, LEŻACHÓW, SIENIAWA  10 505,00570210990

ZAKŁAD PRZETWÓRCZY W LEŻACHOWIE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GB.7644-64/06 11-01-2007 od 2007-01-11 do 2017-01-10 STAROSTA PRZEWORSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190812D9  1,1000  0,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 165 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 151,  39-40 

TARNOBRZEG

 1 400,00590374232

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.25.2015.AB 14-11-2016 od 2016-11-14 do 2026-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.8.2014.MS 11-07-2016 od 2016-07-11 do 2024-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,8900

160104R12  16,3340

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 166 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

323, PRZEWROTNE  21 002,00610016428

ZAKŁAD MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA 

ODPADÓW
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.29.2014 03-12-2014 od 2014-12-03 do 2024-12-02 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.29.2015 29-12-2015 od 2015-12-29 do 2024-12-02 Starosta Rzeszowski

OŚ.7644-6/10 30-12-2010 od 2010-12-30 do 2025-04-28 STAROSTA RZESZOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R3  1 098,0000  132,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 167

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

 43, Przedmieście Dubieckie, 37-750 

Dubiecko

 13,00650000554

Piec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  13,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 168 instalacja do krakingu termicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

169, 37-205 ZARZECZE  28 733,00650020410

Instalacja technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.22.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2024-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.12.2012 07-01-2013 od 2013-01-07 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.4.2014 10-07-2014 od 2014-07-10 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6233.18.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2024-10-15 Starosta Przeworski

O¦.6220.2.2012 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.8.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  11,1000

191204R3  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 169 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

169, 37-205 ZARZECZE  30 000,00650020410

Linia do produkcji granulatów gumowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.22.2014 19-01-2015 od 2015-01-19 do 2024-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.2.2012 12-03-2015 od 2015-03-12 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.8.2014 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.12.2012 07-01-2013 od 2013-01-07 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6220.4.2014 10-07-2014 od 2014-07-10 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

O¦.6233.18.2014 15-01-2015 od 2015-01-15 do 2024-10-15 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160122R3  32,0000

070280R3  618,2000

160103R3  10 678,8000

191204R3  526,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 170 zakład fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piaskowa , 37-700 Przemy¶l  9 000,00650030510

Zakład Oczyszczania ¦cieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.45.2014.MM 14-01-2014 od 2014-01-14 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380D8  11,3460

190899D8  880,0000  12,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 171 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piaskowa , 37-700 Przemy¶l  100,00650030510

Zakład Oczyszczania ¦cieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.45.2014.MM 14-01-2014 od 2014-01-14 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380D8  11,3460

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 172 instalacja do krakingu termicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły  4 000,95650048992

Odlewnia KAW-MET Piec indukcyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.21.2012.MM 20-09-2012 od 2012-09-20 do 2022-08-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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OS-III.7244.14.2015.MM 26-11-2015 od 2015-11-26 do 2025-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R4  0,3600

200140R4  7,1900

100980R4  63,6800

170401R4  5,0600

170405R4  1 858,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 173 Instalacja do wytopu szkła.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław  250 000,00650098317

Piec do wytopu szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  14 859,6000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 174 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ł±kowa 5, 37-200 Przeworsk  3 000,00650108530

IMPRESJA Robert Ja¶kowiec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  195,2090

160104R12  2 314,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 175 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Floriańska 3, 37-716 Orły  1 350,00650132468

FHU Mercedes mgr Iwona Praszkiewicz Stacja 

Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.31.2015.MS 29-10-2015 od 2015-10-29 do 2025-09-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  15,0350

160106R12  2,3850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 176 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Floriańska 3, 37-716 Orły  200,00650132468

FHU Mercedes mgr Iwona Praszkiewicz Zakład 

Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.31.2015.MS 29-10-2015 od 2015-10-29 do 2025-09-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  0,6190

160213R12  0,0900

200135R12  0,2770

200136R12  34,4420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 177 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Topolowa 9, 37-700 Przemyśl  75 000,00650149902

Kruszarka szczękowa
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  82,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 178 Zakjlad mechanicznego przetwarzania 

odpadow

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

85, Stara Bircza, 37-740 Bircza  250 000,00650202743

Kruszarka Brown Lenox, Kruszarka TEREX

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROS.V.6230.3.2011 04-04-2011 od 2011-04-04 do 2020-08-02

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  868,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 179 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

395, Drochobyczka, 37-750 Dubiecko  90,00650208065

Piec
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  17,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 180 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

24, Ulanice, Dynów  800,00650247390

Kocioł HKS 60

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-48/2/10 19-10-2010 od 2010-10-19 do 2020-10-18 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  419,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 181 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wiejska 114, 37-630 Stare Oleszyce  80,00650886776

Zakłąd mechanicznego przetwarzania odpadó
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  33,4750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 182 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOnfederacka 13, Jarosł±w, 37-500 

Jarosław

 80,00650886776

Zakłąd mechanicznego przetwarzania odpadó

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  33,4750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 183 kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

141, Leżachów, 37-200 Sieniawa  50 000,00651425103

Kompostownia w Leżachowie
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.11.2014 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2015-12-07 Starosta Przeworski

O¦.6233.11.2015 21-11-2014 od 2014-11-21 do 2015-12-07 Starosta Przeworski

O¦.6233.6.2015 08-12-2015 od 2015-12-08 do 2025-12-08 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R3  95,2400

020380R3  2 002,2200

190805R3  18 130,6800  3 734,7900

020502R3  1 847,8900  341,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 184 Kocioł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 2, 37-200 Przeworsk  4 745,00651437023

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  970,0000

2744



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 185 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wernychory 25, 37-700 Przemy¶l  1 700,00651492915

FHU Barbara Karnas Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.16.2014.MM 29-09-2014 od 2014-09-29 do 2024-08-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

R¦.III.EZ.7628-M-40/09 15-03-2010 od 2010-03-15 do 2020-03-14 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  684,5420

160106R12  48,7450

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 186 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

165A, 36-071 Trzciana  400,00651493955

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R12  442,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 187 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

165A, 36-071 Trzciana  300,00651493955

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  250,0000

030105R1  510,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 188 INSTALACJA DO PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 1, ROPCZYCE  21 000,00690026060

INSTALACJA DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW 

OGNIOTRWAŁYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644/I/1/2006 15-11-2006 od 2006-11-15 do 2016-11-15 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

WR.6222.2.2014 27-03-2014 od 2014-03-27 do 2024-03-27 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

WR.6220.5.2012 29-06-2012 od 2012-06-29 do 2022-06-30 Starosta Ropczycko-Sędziszowski
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WR.6222.4.2014 17-11-2014 od 2014-11-17 do 2024-11-17 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

WR.6233.14.2014 20-01-2015 od 2015-01-20 do 2025-01-19 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

161106R5  3 355,0000

161104R5  1 990,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 189 kruszarka udarowa do przetwarzania 

na granulat

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów  30,00690029354

Linia dozuj±ca granulat dertruktu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.7.2012 12-03-2012 od 2012-03-12 do 2022-02-17 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 190 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów  20,00690029354

Linia dozująca granulat desrtuktu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.7.2012 12-03-2012 od 2012-03-12 do 2022-02-17 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  700,0000

170101R5  85,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 191 węzeł betoniarski z możliwo¶cia 

produkcji betonu z przekruszonego 

gruzu betonowe

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów  60,00690029354

wezeł betoniarska

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.7.2012 12-03-2012 od 2012-03-12 do 2022-02-17 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  26,0000

170302R12  26,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 192 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nagietkowa 2/3, 35-326 Rzeszów  1 200 000,00690033090

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.33.2014.MS 14-08-2014 od 2014-08-14 do 2024-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  53,8520

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 193 Zakład mechanicznego 

przekształcania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

280, 36-046 Nosówka  1 000,00690040120

Instalacja do mielenia tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  45,6700

070213R3  858,5800
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170203R3  9,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 194 instalacja do automatycznego 

nawijania folii na glizy papierowe

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego  9, 39-300 Mielec  50,00690053312

Kompletna linia do produkcji worków foliowych z 

polietylenu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦-6233.5.2016.JG 22-02-2016 od 2016-02-22 do 2026-02-22 Starosta Mielecki

OS-N.7645/81/06 15-11-2006 od 2006-11-15 do 2016-05-09 Starosta Mielecki

O¦-W.7645/21/06 09-05-2006 od 2006-05-09 do 2016-05-09 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  25,9060

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 195 młyn do rozdrabniania tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębicka 19, 35-503 Rzeszów  120,00690068012

młyn do rozdrabniania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  2,3800

160119R3  4,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 196 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego  3, 39-300 Mielec  6 800,00690094914

Linia technologiczna bieżnikowanie opon

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.5.2015.JG 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2015-02-12 Starosta Mielecki

OŚ.6233.4.2015.JG 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 Starosta Mielecki

OŚ-IV-7645/69/08 20-11-2008 od 2008-11-20 do 2018-11-19 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  1 191,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 197 INSTALACJA DO RECYKLINGU 

ZUŻYTYCH OPON

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POŁONIŃSKA 29, RZESZÓW  3 000,00690103056

INSTALACJA DO RECYKLINGU ZUŻYTYCH OPON
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR-VI.6233.28.2013 22-11-2013 od 2013-11-22 do 2023-11-22 Prezydent Miasta Rzeszowa

SR.6233.10.2012.VI 23-05-2012 od 2012-05-23 do 2022-05-23 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  112,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 198 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

7, Cieszyna,  800,00690171069

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.13.2015 18-01-2016 od 2016-01-18 do 2026-01-17 Starosta Strzyżowski

OS-III.7221.51.2014.MS 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2025-01-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  2,2000

160104R12  85,5260
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 199 Kadzie zacierne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, 38-123 Wysoka Strzyżowska  13 000,00690184557

Kadzie zacierne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.6.2012 19-11-2012 od 2012-11-19 do 2013-11-17 Starosta Strzyżowski

OS.6220.1.2014 30-06-2014 od 2014-06-30 do 2024-06-29 Starosta Strzyżowski

OS.6233.6.2013 04-11-2013 od 2013-11-12 do 2023-11-11 Starosta Strzyżowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020499R3  10 481,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 200 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

757, 39-331 Chorzelów  600,00690186303

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.25.2015.MS 11-08-2015 od 2015-08-11 do 2025-07-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/38/05 11-08-2005 od 2005-08-11 do 2015-08-11 Wojewoda Podkarpacki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  28,5200

160106R12  9,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 201 EREMA - LINIA DO RECYKLINGU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁACHCŃSKIEGO 2, KAŃCZUGA  4 380,00690252610

EREMA - LINIA DO RECYKLINGU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GO.6233.2.2016 12-02-2016  do 2026-01-10 Starosta Przeworski

OŚ.6220.11.2012 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2022-11-30 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  795,1750

150102R3  133,4670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 202 KOMPOSTOWNIA OSADÓW I 

BIOKOMPONENTÓW "KOMWITA"

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

2, SIEDLANKA BOCZNA, LEŻAJSK  10 000,00690266640

KOMPOSTOWNIA OSADÓW I 

BIOKOMPONENTÓW "KOMWITA"

2754



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.2.2015 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Leżajski

OS-III.7244.26.2014.SP 30-11-2015 od 2015-11-30 do 2025-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020799R3  1 269,1200

190502R3  161,5300

200201R3  5 384,3500

020382R3  4,1600

030105R3  1,5800

190805R3  4 655,8800  931,1800

020705R3  292,8800  73,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 203 SORTOWNIA ODPADÓW 

SELEKTYWNIE ZBIERANYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PODOLSZYNY 1, 37-300 LEŻAJSK  29 600,00690266640

SORTOWNIA ODPADÓW SELEKTYWNIE 

ZBIERANYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.13.2015 19-10-2015 od 2015-10-19 do 2025-10-19 Starosta Leżajski

OŚ.6233.2.2015 23-01-2015 od 2015-01-23 do 2025-01-23 Starosta Leżajski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R12  10,0000

200139R12  2 370,2000

200101R12  891,9000

200102R12  2 486,5000

150101R12  202,4000

150106R12  29,5000

200140R12  738,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 204 instalacja do krakingu termicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 13, 37-200 Kańczuga  500,00690293507

Kotły parowe i wodne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦.6233.18.2015 10-02-2016 od 2016-02-10 do 2026-01-10 Starosta Przeworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  184,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 205 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

27, Czajkowa, 39-332 Tuszów Narodowy  205,00690297014

Linia technologiczna do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  67,0900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 206 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Hetmańska  120, 35-078 Rzeszów  7 005,00690297876

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7660/7/2004 06-08-2004 od 2004-08-06 do 2014-06-30 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

Ś.R.IV.6620/1/2/02 14-11-2002 od 2002-11-14 do 2012-10-25 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620/32/05 03-08-2005 od 2005-08-03 do 2015-08-03 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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120109D9  198,7000

110111D9  1 052,7530

070701D9  34,9000

070711D9  27,4000  3,9180

110198D9  18,7000

120301D9  1 603,1700  14,4290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 207 Piec do spalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jana Pawła II 3, 36-100 Kolbuszowa  400,00690297971

Piec

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  181,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 208 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ciepłownicza /8A, Rzeszów  540,00690298172

Stacja demontażu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6620/1/72/04 05-10-2004 od 2004-10-05 do 2014-10-05 Wojewoda Podkarpacki

OS.III.7221.78.2014.MM 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/98/05 20-10-2005 od 2005-10-20 do 2015-10-20 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  437,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 209 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ciepłownicza /8A, Rzeszów  540,00690298172

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6620/98/05 20-10-2005 od 2005-10-20 do 2015-10-20 Wojewoda Podkarpacki

OS.III.7221.78.2014.MM 14-10-2014 od 2014-10-14 do 2024-09-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6620/1/72/04 05-10-2004 od 2004-10-05 do 2014-10-05 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  52,6450

160104R12  347,8450

2759



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 210 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

16, 36-061 Wysoka Głogowska  400,00690303996

instalacja przetwarzania odpadów marki Scheicher

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.11.2012 18-05-2012 od 2012-05-18 do 2022-05-27 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.35.2014 08-12-2014 od 2014-12-08 do 2022-05-27 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030399R12  21,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 211 Piec kręgowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

265, 39-322 Rzemień  12 000,00690312854

Cegielnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.23.2014.JG 01-10-2014 od 2014-10-01 do 2024-10-01 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100115R12  334,0000

2760



100124R12  665,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 212 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

258, 39-123 Czarna Sędziszowska  300,00690312920

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  224,1100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 213 Instalacja do aglomeracji i higienizacji 

ustabilizowanych komunalnych 

osadów sci

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POŁUDNIOWA  3, 38-100 STRZYŻÓW  1 800,00690314362

Instalacja do aglomeracji i higienizacji 

ustabilizowanych komunalnych osadów sciekowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-.6221.1.2012 10-02-2012 od 2012-02-10 do 2022-02-10 Starosta Strzyżowski

OS.6233.10.2015 03-06-2015  do 2024-12-14 Starosta Strzyżowski

OS.6220.5.2012 30-11-2012 od 2012-11-30 do 2022-02-10 Starosta Strzyżowski

OS.6233.2.2015 03-02-2015  do 2025-02-03 Starosta Strzyżowski
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OS-I.7222.5.14.20123.RD 16-05-2013 od 2013-05-16 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.6220.1.2015 03-06-2015 od 2015-06-03 do 2022-02-10 Starosta Strzyżowski

OS.6233.9.2014 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-10-15 Starosta Strzyżowski

OS-I.7222.7.7.2014.RD 31-10-2014 od 2014-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.7.9.2014.RD 05-12-2014 od 2014-12-05 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  1 740,0000  238,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 214 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POŁUDNIOWA  3, 38-100 STRZYŻÓW  12 000,00690314362

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2015 03-06-2015 od 2015-06-03 do 2022-02-10 Starosta Strzyżowski

OS-I.7222.7.7.2014.RD 31-10-2014 od 2014-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-I.7222.7.9.2014.RD 05-12-2014 od 2014-12-05 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-.6221.1.2012 10-02-2012 od 2012-02-10 do 2022-02-10 Starosta Strzyżowski

OS.6233.10.2015 03-06-2015  do 2024-12-14 Starosta Strzyżowski

OS.6233.9.2014 15-12-2014 od 2014-12-15 do 2024-10-15 Starosta Strzyżowski

OS.6220.5.2012 30-11-2012 od 2012-11-30 do 2022-02-10 Starosta Strzyżowski
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OS.6233.2.2015 03-02-2015  do 2025-02-03 Starosta Strzyżowski

OS-I.7222.5.14.20123.RD 16-05-2013 od 2013-05-16 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  93,4000

150106R12  933,3000

150107R12  341,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 215 Instalacja recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  150,00690329369

Linia recyklingo odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  271,2580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 216 Piec Hoffmana do wypału cegły

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Glinik Dolny, 38-130 Frysztak  19,80690333247

Piec Hoffmana do wypału cegły
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-7644/1/07 31-03-2008 od 2008-03-31 do 2018-03-30 Starosta Strzyżowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R5  8,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 217 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

154,155, Rudna Mała, 36-060 Głogów Młp.  3 000,00690334904

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RDOŚ-18WOO-6620-7/08

/kb

10-12-2008 od 2008-12-10 do 2015-06-10 Wojewoda Podkarpacki

ŚR.IV-6620/21/05 10-06-2005 od 2005-06-10 do 2015-06-10 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  23,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 218 PRZETWARZANIE MECHANICZNE ul. Hetmońska 120, 35-078 Rzeszów  3 300,00690343725

ZAKŁAD PRODUKCJI PALIWA 

ALTERNATYWNEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.III.7221.26.2013MM 23-10-2014 od 2014-10-23 do 2024-08-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190902R12  0,1000  0,0960

200132R12  0,0100

020104R12  0,7150

080118R12  0,0300

101110R12  0,4620

101199R12  0,0800

110199R12  0,7250

120105R12  0,6000

160216R12  0,5430

170201R12  1,1660

200128R12  1,3800

070213R12  0,2200

120121R12  1,0000

160103R12  1,5140
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170203R12  0,1100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 219 Kotłownia Zakładowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 11A, 39-110 

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 11A

 350,00690353184

Kocioł Wodny RUMIA  850

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WR.6233.33.2014. 18-02-2015 od 2015-03-18 do 2015-03-17 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  15,0000

030199R1  450,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 220 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piaskowa 9, 39-300 Mielec  800,00690363567

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.73.2014.BK 04-03-2015 od 2015-03-04 do 2025-02-24 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  134,8900

160106R12  5,8550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 221 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Piłsudskiego 59b, 36-100 Kolbuszowa  19,00690370484

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.17.2011 28-12-2011 od 2011-11-28 do 2021-12-28 Starosta Kolbuszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  5,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 222 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

75, 36-054 Rudna Mała  2 500,00690379060

Kocioł LAMBDAMA T 500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.26.2012 08-08-2012 od 2012-08-08 do 2022-08-07 Starosta Rzeszowski

OŚ.6230.21.2012 02-08-2012 od 2012-08-02 do 2022-08-01 Starosta Rzeszowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  37,9000

150103R1  1,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 223 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

535, 37-304 KURYŁÓWKA  2 000,00690379841

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.70.2014.BK 17-03-2015 od 2015-03-17 do 2025-03-15 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  119,9280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 224 Instalalacja do wtórnego wytopu metali 

nizależnych lub ich stopów w tym 

stpiania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jana Szypowskiego 1, Nowa Dęba,  375,00690418038

IND/I-0366890001/1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120104R4  4,1900

160118R4  1,2200

101099R4  3,0900

120103R4  3,1400

170402R4  15,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 225 Kotłownia zakładowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 642A 642A, 

39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 642A

 3 500,00690447695

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WR.6233.32.2014 18-03-2015 od 2015-03-18 do 2025-03-17 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  19,0000

030199R1  420,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 226 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  148 000,00690449398

Produkcja płyt drewnopochodnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.29.2014.DW 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  1 641,0000

030105R1  16 560,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 227 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  2 838 000,00690449398

Produkcja płyty wiórowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.29.2014.DW 10-09-2015 od 2015-09-10 do 2019-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  476 322,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 228

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. UL. SOKOŁOWSKA  28, 36-100 

KOLBUSZOWA

 800,00690514859

Linia technologiczna do mycia i przerobu odpadów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.12.2013 19-08-2013 od 2013-08-19 do 2023-08-19 Starosta Kolbuszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  508,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 229 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowe 4a, 39-100 Ropczyce  500,00690515681

Stacja demontażu pojazdów Wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.III.7221.81.2014.MS 27-02-2015 od 2015-02-27 do 2025-01-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  216,9230
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 230 Linia do regranulacji odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębicka 11, 35-503 Rzeszów  1 400,00690526880

Linia do regranulacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  767,1000

191204R3  6,1400

160119R3  0,6850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 231 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wolności 171, 39-300 Mielec  50 000,00690564403

Rozdrabniacz DW 3060+Sito SM 518

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.1.2014.JG 27-01-2014 od 2014-01-27 do 2024-01-27 Starosta Mielecki

OŚ-IV-7645/20/09 20-03-2009 od 2009-03-20 do 2019-03-20 Starosta Mielecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  399,7000

200307R12  138,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 232 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

12, Sadkowa Góra, 39-305 Borowa  50 000,00690575996

Instalacja do produkcji płatka z polilefin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7244.13.2014.MS 20-04-2015 od 2015-04-20 do 2025-03-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200139R3  1,7000

150105R12  97,3900

150102R3  4 274,4920

191204R3  67,9180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 233 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kazimierza Wielkiego 4, 36-065 Dynów  2 520,00690657790

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  87,7750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 234 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rzeszowska 99, Sokołów Małopolski, 

36-050 Sokołów Młp.

 1 000,00690667050

Instalacja do odzysku i recyklingu tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-45/05 19-05-2005 od 2005-05-19 do 2015-05-22 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  0,8300

150102R3  28,5820
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 235 KOMPOSTOWNIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NOWA SARZYNA 768 B, SARZYNA, 

37-310 NOWA SARZYNA

 15 000,00690679649

KOMPOSTOWNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

0Ś.6233.8.2013 19-06-2013 od 2013-06-19 do 2023-06-17 Starosta Leżajski

OŚ.6233.9.2014 19-06-2013 od 2013-06-19 do 2023-06-17 Starosta Leżajski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  6 281,5500  976,7800

190802R3  40,7200

020103R3  0,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 236 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NOWA SARZYNA 768 B, SARZYNA, 

37-310 NOWA SARZYNA

 165 300,00690679649

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

0Ś.6233.8.2013 19-06-2013 od 2013-06-19 do 2023-06-17 Starosta Leżajski

OŚ.6233.9.2014 19-06-2013 od 2013-06-19 do 2023-06-17 Starosta Leżajski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010508D8  2 726,5400

010599D8  530,7480

161002D8  1 606,0400  1,6000

190902D8  405,0000  4,0500

010504D8  4,1500

010507D8  300,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 237 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa  4 000,00690689636

Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-15/03 26-04-2003 od 2003-04-26 do 2013-04-17 Starosta Rzeszowski

OŚ.6233.23.3.2014 01-12-2014 od 2014-12-01 do 2016-11-30 Starosta Rzeszowski

ROŚ.7663/5/2004 29-10-2004 od 2004-10-29 do 2015-06-30 Starosta Ropczycko-Sędziszowski

OLR.IV.7644-56/04 08-12-2004 od 2004-12-08 do 2014-12-08 Starosta Niżański

OS.7644-2/1/2005 09-02-2005 od 2005-02-09 do 2015-02-09 Starosta Leski

OŚ.6233.23.2014 02-12-2014 od 2014-12-02 do 2024-12-01 Starosta Rzeszowski

OŚ.7635-17/2/06 29-11-2006 od 2006-11-29 do 2016-11-29 Starosta Rzeszowski
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OŚ-II-7647-36/2004 05-10-2004 od 2004-10-05 do 2014-10-05 Starosta Łańcucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  77,0600

200102R12  1 370,2200

150101R12  10,4100

191201R12  12,3900

200140R12  48,5100

150106R12  425,2700

200139R12  1 517,1200

150107R12  4,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 238 zakład fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZYBORÓW K.DĘBICY 12, 39-217 

GRABINY/Przyborów123

 50,00690695447

płyta betonowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  50,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 239 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

59F, Pustków - Osiedle, 39-206 Pustków 3  10 800,00690714080

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.34.2014 22-09-2014 od 2014-09-22 do 2024-09-21 Starosta Dębicki

WRL.6233.58.2014 07-11-2014 od 2014-11-07 do 2024-11-06 Starosta Dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  203,8970

150102R3  1 548,9090

191204R3  99,3610

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 240 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja  6, 36-065 Dynów  2 500,00690720257

Piec Ekomat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-2/05 23-04-2005 od 2005-04-23 do 2015-04-10 Starosta Rzeszowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 465,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 241 Młyn

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Orkana 1, 36-020 Tyczyn  1,00690725734

Mlyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-4/06 27-01-2006 od 2006-01-27 do 2016-02-17 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R12  0,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 242 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

658, Klęczany, 39-127 Bedziemyśl  40,00691274535

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  8,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 243 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Techniczna 2, 36-040 Boguchwała  6 000,00691536159

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.IV-6620/63/05 26-10-2005 od 2005-10-26 do 2015-10-26 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 244 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. Jana Pawła II 19b, 39-200 DĘBICA  10 000,00691565250

Instalacja do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6220.2.2014 15-05-2014 od 2014-05-15 do 2024-05-14 Starosta Dębicki

WRL.6233.4.2014 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2024-03-05 Starosta Dębicki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020601R12  0,5880

070213R12  9,1000

120121R12  0,0120

150106R12  11,3600

190210R12  33,8600

080410R12  0,0040

150105R12  4,1000

160122R12  0,1700

160306R12  0,4000

200108R12  0,7500

070599R12  4,5070

080318R12  0,2900

080412R12  0,0050

160214R12  0,0700

198001R12  2,2000

030105R12  11,7650

070280R12  1,5900

080118R12  0,1100

080199R12  0,0480
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080414R12  0,0450

080499R12  0,4700

150101R12  56,1900

150102R12  50,9900

150103R12  12,0200

150109R12  4,0000

150203R12  7,1600

160103R12  5,0000

160119R12  0,0050

160380R12  45,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 245 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. Jana Pawła II 19b, 39-200 DĘBICA  2 628,00691565250

Servimatic

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.4.2014 07-03-2014 od 2014-03-07 do 2024-03-05 Starosta Dębicki

WRL.6220.2.2014 15-05-2014 od 2014-05-15 do 2024-05-14 Starosta Dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

180104D8  42,3300

2782



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 246 młyn nożowy mechaniczny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

297, 36-046 Nosówka  250,00691678764

Herbold

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.33.2014 11-12-2014 od 2014-12-11 do 2024-12-10 Starosta Rzeszowski

OŚ.7635-37/4/09 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2019-07-13 Starosta Rzeszowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  2,2580

170203R12  1,6800

150102R12  1,3570

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 247 kocioł

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

407, Pogwizdów Nowy, Zaczernie  12,00691740351

ASO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7635-63/05 01-08-2005 od 2005-08-01 do 2015-07-26 Starosta Rzeszowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  12,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 248 KOCIOŁ O MOCY 2,8 MW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

222, PRZYCHOJEC, LEŻAJSK  900,00691751604

KOCIOŁ O MOCY 2,8 MW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  4,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 249 kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębicka 52, 39-207 Brzeźnica  65 000,00691752733

Linia kruszenia betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.11.2016 18-03-2016 od 2016-03-18 do 2026-03-17 Starosta Dębicki

WRL.6233.37.2016 16-11-2016 od 2016-11-16 do 2026-11-15 starosta dębicki
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WRL.I.7644-124/2009 06-08-2009 od 2009-08-06 do 2019-08-05 starosta dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  20,0000

101382R5  1 554,7410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 250 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1193, 37-120 Markowa  2 000,00691755039

Linia technologiczna bieżnikowania opon

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6233.1.2013 21-01-2013 od 2013-01-21 do 2023-01-21 Starosta Łańcucki

OŚ-II.6233.14.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2020-05-31 Starosta Łańcucki

OŚ-II.6233.24.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-11-14 Starosta Łańcucki

OŚ-II.6233.25.2014 14-11-2014 od 2014-11-14 do 2024-11-14 Starosta Łańcucki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R5  1 088,9600

2785



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 251 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Naruszewicza 18, 35 055 Rzeszów  500,00691766988

Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Rzeszowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.7628-M-24-2/08 05-09-2008 od 2008-09-05 do 2018-08-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

SR.II-7661/3/08 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 Prezydent Miasta Rzeszowa

SR.6221.11.2012.VI 03-07-2012 od 2012-07-03 do 2022-07-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190809R3  207,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 252 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Naruszewicza 18, 35 055 Rzeszów  500,00691766988

Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Rzeszowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.7628-M-24-2/08 05-09-2008 od 2008-09-05 do 2018-08-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

SR.6221.11.2012.VI 03-07-2012 od 2012-07-03 do 2022-07-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

SR.II-7661/3/08 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 Prezydent Miasta Rzeszowa
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  250,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 253 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Naruszewicza 18, 35 055 Rzeszów  500,00691766988

Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Rzeszowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.II-7661/3/08 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 Prezydent Miasta Rzeszowa

RŚ.III.7628-M-24-2/08 05-09-2008 od 2008-09-05 do 2018-08-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

SR.6221.11.2012.VI 03-07-2012 od 2012-07-03 do 2022-07-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  58,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 254 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Naruszewicza 18, 35 055 Rzeszów  6 000,00691766988

Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Rzeszowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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SR.II-7661/3/08 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 Prezydent Miasta Rzeszowa

RŚ.III.7628-M-24-2/08 05-09-2008 od 2008-09-05 do 2018-08-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

SR.6221.11.2012.VI 03-07-2012 od 2012-07-03 do 2022-07-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299R3  36,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 255 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Naruszewicza 18, 35 055 Rzeszów  20 000,00691766988

Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Rzeszowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SR.II-7661/3/08 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 Prezydent Miasta Rzeszowa

SR.6221.11.2012.VI 03-07-2012 od 2012-07-03 do 2022-07-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

RŚ.III.7628-M-24-2/08 05-09-2008 od 2008-09-05 do 2018-08-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899R3  35,5700  2,3900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 256 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Naruszewicza 18, 35 055 Rzeszów  5 000,00691766988

Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Rzeszowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.III.7628-M-24-2/08 05-09-2008 od 2008-09-05 do 2018-08-10 Marszałek Województwa Podkarpackiego

SR.6221.11.2012.VI 03-07-2012 od 2012-07-03 do 2022-07-03 Prezydent Miasta Rzeszowa

SR.II-7661/3/08 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 Prezydent Miasta Rzeszowa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299R3  32,0000

190809R3  362,1100

200304R3  37,5300  1,5300

020780R7  11 572,0000

190801R3  231,3000

190802R5  54,0000

190899R3  7,9000

2789



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 257 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

840 g, 36-002 Jasionka  2 375,00691781723

STACJA DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  391,5630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 258 STACJA DEMONTAŻU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

237, 36-050 Sokołów Małopolski  2 300,00691792610

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  307,6890

2790



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 259 INSTALACJA DO PRODUKCJI 

CERAMIKI BUDOWLANEJ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KUPNO 494, KUPNO, KOLBUSZOWA  24 500,00770733953

INSTALACJA DO PRODUKCJI CERAMIKI 

BUDOWLANEJ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.45.6.2014.EK 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-16 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.45.7.2014.EK 19-11-2014 od 2014-11-19 do 2024-11-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ŚR.IV-6618-5/3/07 14-11-2007 od 2007-11-14 do 2017-10-19 WOJEWODA PODKARPACKI

OS-I.7222.4.8.2012.EK 02-10-2012 od 2012-10-02 do 2016-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ŚR.IV-6618/16/05/06 19-10-2006 od 2006-10-19 do 2016-10-19 WOJEWODA PODKARPACKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  11 434,9000

030305R3  104,4600  52,2300

030307R3  52,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 260 INSTALACJA DO PRODUKCJI 

CERAMIKI BUDOWLANEJ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KUPNO 494, KUPNO, KOLBUSZOWA  51 500,00770733953

INSTALACJA DO PRODUKCJI CERAMIKI 

BUDOWLANEJ

2791



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-I.7222.4.8.2012.EK 02-10-2012 od 2012-10-02 do 2016-10-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.45.6.2014.EK 16-12-2014 od 2014-12-16 do 2024-12-16 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ŚR.IV-6618-5/3/07 14-11-2007 od 2007-11-14 do 2017-10-19 WOJEWODA PODKARPACKI

ŚR.IV-6618/16/05/06 19-10-2006 od 2006-10-19 do 2016-10-19 WOJEWODA PODKARPACKI

OS-I.7222.45.7.2014.EK 19-11-2014 od 2014-11-19 do 2024-11-19 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  550,0000

100180R5  34 210,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 261

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  600,00830005443

Podczyszczarka bocznikowa 350 M-1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.6.2013.IV 05-06-2013 od 2013-06-05 do 2023-06-04 Starosta Stalowowolski

OS-III.7244.21.2014.MM 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2025-01-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.2.2016.MM 02-06-2016 od 2016-06-02 do 2026-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7244.3.2016.MM 17-05-2016 od 2016-05-17 do 2026-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

2792



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120109R3  3,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 262

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  35,00830005443

Urządzenie do destylacji rozpuszczalników D 25 Ax

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.6.2013.IV 05-06-2013 od 2013-06-05 do 2023-06-04 Starosta Stalowowolski

OS-III.7244.3.2016.MM 17-05-2016 od 2016-05-17 do 2026-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7221.2.2016.MM 02-06-2016 od 2016-06-02 do 2026-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS-III.7244.21.2014.MM 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2025-01-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

140603R2  0,6370

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 263 WĘZEŁ BETONIARSKI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 12-go Października 20B, 39-400 

Tarnobrzeg

 30 000,00830011580

WĘZEŁ BETONIARSKI

2793



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.III-7647/23/2012 20-06-2012 od 2012-06-20 do 2021-05-31 Starosta Tarnobrzeski

RO.V.6233.31.2015 23-11-2015 od 2015-11-23 do 2025-11-15 Starosta Tarnobrzeski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  1 957,6200

100102R5  185,6400

100180R5  391,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 264 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 19, 37-450 Stalowa Wola  3 000,00830012650

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.62.2014.MS 16-02-2015 od 2015-02-16 do 2025-01-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  353,5890

160104R12  21 171,7320

2794



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 265

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola  90 000,00830012740

WMB

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.1.2015.MK/5 18-11-2015 od 2015-11-18 do 2025-11-17 Starosta Stalowowolski

OŚR.II.7660/2-1/2010 14-05-2010 od 2010-05-14 do 2020-05-14 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802R5  0,8000

170302R5  25,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 266

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola  35 000,00830036219

Miejska oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.9.2014.IV 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.6.2015.IV 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

OS-I.7222.12.2.2015.MD 17-08-2015 od 2015-08-17 Marszałek Województwa Podkarpackiego

2795



ABS.6233.19.2014.IV 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Stalowowolski

ABS.6220.9.2016.MK 07-07-2016  do 2026-07-06 Starosta Stalowowolski

ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 od 2005-04-20 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020502R3  36,0000  1,8000

020580R3  1 728,6000

020780R3  3 418,0000

200304R3  40,0000  3,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 267 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola  28 000,00830036219

Zakład Mech.- Biolog. Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.9.2014.IV 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6220.9.2016.MK 07-07-2016  do 2026-07-06 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.19.2014.IV 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Stalowowolski

ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 od 2005-04-20 Wojewoda Podkarpacki

ABS.6233.6.2015.IV 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

2796



OS-I.7222.12.2.2015.MD 17-08-2015 od 2015-08-17 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  14 150,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 268 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola  3 000,00830036219

Zakład Mech.- Biolog. Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6220.9.2016.MK 07-07-2016  do 2026-07-06 Starosta Stalowowolski

ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 od 2005-04-20 Wojewoda Podkarpacki

ABS.6233.6.2015.IV 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.9.2014.IV 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

OS-I.7222.12.2.2015.MD 17-08-2015 od 2015-08-17 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ABS.6233.19.2014.IV 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  551,7400

2797



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 269 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola  3 000,00830036219

Zakład Mech.- Biolog. Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.19.2014.IV 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Stalowowolski

OS-I.7222.12.2.2015.MD 17-08-2015 od 2015-08-17 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ABS.6233.6.2015.IV 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.9.2014.IV 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6220.9.2016.MK 07-07-2016  do 2026-07-06 Starosta Stalowowolski

ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 od 2005-04-20 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R12  1 299,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 270 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola  63 000,00830036219

Zakład Mech.- Biolog. Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych

2798



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.19.2014.IV 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Stalowowolski

ABS.6220.9.2016.MK 07-07-2016  do 2026-07-06 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.9.2014.IV 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.6.2015.IV 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

OS-I.7222.12.2.2015.MD 17-08-2015 od 2015-08-17 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 od 2005-04-20 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 694,9400

200301R12  25 602,4200

150101R12  966,8600

150102R12  1 130,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 271 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola  15 000,00830036219

Zakład Mech.- Biolog. Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6220.9.2016.MK 07-07-2016  do 2026-07-06 Starosta Stalowowolski

2799



ABS.6233.9.2014.IV 16-06-2014 od 2014-06-16 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.19.2014.IV 24-10-2014 od 2014-10-24 do 2024-10-23 Starosta Stalowowolski

ABS.6233.6.2015.IV 29-04-2015 od 2015-04-29 do 2024-06-15 Starosta Stalowowolski

OS-I.7222.12.2.2015.MD 17-08-2015 od 2015-08-17 Marszałek Województwa Podkarpackiego

ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 od 2005-04-20 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380D8  240,7300

200108D8  21,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 272 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SANDOMIERSKA 157, 37-464 STALOWA 

WOLA

 10 400,00830074964

Instalacja do wypału cegły Piec Hoffmana 14 

komorowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR-III.7644/10-5/2007 23-11-2007  do 2017-10-31 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  1 354,4000

2800



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 273 Instalacja do produkcji wyrobów 

ceramicznych za pomocą wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, Chwałowice, 37-455 Radomyśl n/Sanem  8 300,00830087910

Piec kręgowy Hoffmana do wypału cegły 

wysuszonej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.III-7644/2-9/2007 07-12-2007 od 2007-12-07 do 2017-12-06 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  0,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 274 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubelska 53, 37-470 Zaklików  700,00830088771

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.50.2014.MS 31-12-2015  do 2024-11-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  101,0300

2801



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 275 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 15, 37-450 Stalowa Wola  1 500,00830177517

Mieszalnik do produkcji betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6233.2.2011.IV 08-06-2011 od 2011-06-08 do 2021-06-05 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  1 603,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 276 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

/B/N, Jeziórko-Stale, 39-411 Mokrzyszów  1 500,00830194467

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.60.2014.MS 29-12-2014 od 2014-12-29 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  103,1500

160104R12  311,9450

2802



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 277 WĘZEŁ BETONIARSKI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STREFOWA 32, 39-400 CHMIELÓW  40 000,00830199619 00011

WĘZEŁ BETONIARSKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.V.6233.23.2014 24-10-2014 od 2014-10-24 Starosta Tarnobrzeski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  913,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 278 linia do odlewu metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIEŚLNICZA  5, 37-400 NISKO  100,00830201032

Linia odlewnicza metali nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR IV.6233.2.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 Starosta Niżański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  11,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 279 linia do odlewu metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIEŚLNICZA  5, 37-400 NISKO  110,00830201032

Linia odlewnicza metali nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR IV.6233.2.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 Starosta Niżański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  0,5700

170402R4  3,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 280 linia do odlewu metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIEŚLNICZA  5, 37-400 NISKO  320,00830201032

Piec do wytopu żeliwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR IV.6233.2.2015 12-02-2015 od 2015-02-12 do 2025-02-12 Starosta Niżański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  79,0500
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 281 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Krzeszowska 1, Zarzecze, 37-400 Nisko  700,00830204214

AZSO-250 kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR.IV.7644-47/04 05-08-2004 od 2004-08-05 do 2014-08-05 Starosta Niżański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  23,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 282 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jamnica 173, Grębów,  1 800,00830220354

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.40.2014.MS 29-01-2015 od 2015-01-29 do 2024-12-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  124,2780
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 283 Instalacja do demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

213, Rzeczyca Długa, 37-455 Radomyśl 

n/Sanem

 2 000,00830268119

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.64.2014.MS 29-05-2015 od 2015-05-29 do 2025-04-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  471,0780

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 284

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Zdziechowice Drugie,  35,00830283047

kocioł grzewczy o mocy 46 kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6230.13.2011.IV 07-11-2011  do 2021-11-06 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 285 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 3 MAJA  51, 37-410 ULANÓW  4 380,00830313274

AZSO-1000

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OLR IV. 6233.8.2015 14-09-2015 od 2015-09-14 do 2025-09-14 Starosta Niżański

OLR.IV.7644-15/07 08-05-2007 od 2007-05-08 do 2017-05-08 Starosta Niżański

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  260,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 286 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traugutta 21, 39-300 Mielec  1 050,00830360635

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.32.2011.MS 19-04-2012 od 2012-04-19 do 2022-04-19 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  118,0980

2807



160106R12  43,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 287 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sandomierska 4, Agatówka, 37-464 

Stalowa Wola

 200,00830361066

linia technologiczna do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.79.2014.MS 20-04-2015  do 2025-03-31 Wojewoda Podkarpacki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  80,3410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 288 Sortowania odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul.  Ludwika Tołwińskiego 10, 37-450 

STALOWA WOLA

 390 000,00830392530

Instalacja sortująco-przesiewająca wraz z zespołem 

kruszarki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.5.2014.MS 25-08-2014 od 2014-05-25 do 2024-07-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.III.7244.22.2014.MM 23-02-2015 od 2015-02-23 do 2024-12-31

2808



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

161104R5  777,1700

100201R5  19 148,7250

100809R5  4 887,0300

100908R5  3 325,7140

101003R5  95,0500

101099R5  2,5600

120103R5  0,3400

120117R5  3 339,7080

170101R5  275,6300

170302R5  0,2200

100101R5  4,3110

100102R5  14,1000

100903R5  916,8500

100906R5  96,9400

101008R5  1 977,0540

120102R5  858,2400

161106R5  19,4000

170102R5  10,4080

170904R5  525,6100
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190112R5  164,1910

100208R5  483,8000

100910R5  159,2500

101010R5  75,7580

120121R5  106,4290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 289 zakład mechaniczno biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Sigiełki,  12 300,00830431619

Instalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania 

odpadów w Sigiełkach

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.5.4.2014.RD 03-12-2014 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.I.7222.6.3.2013.RD 30-06-2014  do 2024-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212D8  7 809,9800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 290 zakład mechanicznego biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Sigiełki,  30 000,00830431619

Istalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania 

odpadów w Sigiełkach
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7222.5.4.2014.RD 03-12-2014 Marszałek Województwa Podkarpackiego

OS.I.7222.6.3.2013.RD 30-06-2014  do 2024-06-30 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  9,7400

200301R12  4 745,9100

200399R12  10,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 291 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA - 

RAFIZ I TOMAR.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 28, 39-400 Tarnobrzeg  100 800,00830446160

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA - RAFIZ I 

TOMAR.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ-II.6233.1.2015 13-05-2015 od 2015-05-13 do 2025-05-12 Prezydent Miasta Tarnobrzega

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080410R3  2,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 292 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA - 

RAFIZ I TOMAR.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 28, 39-400 Tarnobrzeg  100 800,00830446160

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA - RAFIZ I 

TOMAR.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ-II.6233.1.2015 13-05-2015 od 2015-05-13 do 2025-05-12 Prezydent Miasta Tarnobrzega

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R5  1 430,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 293 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, Kozodrza, 39-103 

Ostrów

 90 000,00830463275

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych na terenie 

podstrefy SSE EURO-PARK Mielec w Kozodrzy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R12  0,0750
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020299R12  0,0030

020599R12  1,7570

030199R12  77,1410

040209R12  22,9440

040221R12  0,7600

040222R12  41,5520

060314R12  12,1610

080307R12  0,7770

080318R12  12,5580

120199R12  71,7560

168001R12  0,4330

168202R12  2,7800

170904R12  320,5800

190814R12  120,0000  48,0000

191201R12  24,8190

191210R12  14 472,0280

200139R12  0,4130

200301R12  3 521,8900

200303R12  1,3400

020104R12  9,7400

020380R12  0,0200
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020399R12  11,8840

030105R12  91,7220

030182R12  21,1400

040199R12  3,2630

060199R12  0,7000

060299R12  2,4200

060603R12  0,4000

070280R12  177,3090

070299R12  2 143,2070

070612R12  0,4000  0,1600

080118R12  0,4600

080414R12  1,3490

080499R12  3,2480

120121R12  37,2840

150101R12  114,9730

150103R12  49,4550

150109R12  0,5500

150203R12  274,5430

160103R12  0,7130

160119R12  82,7490

160216R12  0,0090
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160304R12  14,1770

160380R12  85,9380

160509R12  0,0050

170182R12  0,4000

170201R12  19,3320

190999R12  1,5300  0,6100

191208R12  2,6900

200307R12  786,6600

020381R12  144,4500

020601R12  3,5730

020680R12  0,5450

020699R12  5,2700

020780R12  0,5000

020799R12  4,4000

030399R12  12,1040

040108R12  10,4640

070213R12  248,6410

070217R12  0,0150

080112R12  12,7200

080199R12  5,2040

080201R12  59,6740
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120105R12  398,7300

150102R12  975,3270

150106R12  486,1420

160306R12  40,1390

168102R12  0,0230

170203R12  136,4130

170411R12  0,0980

190805R12  39,0000  15,6000

190905R12  0,9020

191204R12  678,2030

191212R12  48 487,0200

020203R12  0,3270

020304R12  39,3630

030308R12  155,4450

040299R12  5,6510

061399R12  1,3800

070514R12  15,5410

070599R12  36,1400

070681R12  22,3850

070699R12  2,9500

080114R12  0,8690

2816



080399R12  11,4370

080410R12  6,8940

090108R12  4,4140

120117R12  14,6180

150104R12  0,0230

150105R12  320,5820

160122R12  4,1670

160199R12  10,0990

170180R12  2,9470

170380R12  51,3430

170604R12  75,8980

190801R12  291,7330

190809R12  0,0500

191207R12  112,1800

200130R12  0,0020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 294 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec  22 500,00830463275

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Mielcu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2817



O¦.6220.23.2016.JG 02-12-2016 od 2016-12-02 do 2026-02-01 Starosta Mielecki

OŚ.220.10.2015.JG 15-12-2015 od 2015-12-15 do 2026-02-01 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030182R12  815,8300

030199R12  1 396,2000

040222R12  30,2300

060199R12  0,8000

080318R12  0,1890

080410R12  464,7800

120199R12  12,0710

160103R12  0,2860

170180R12  6,5000

170380R12  8,3400

190206R12  16,7340

190814R12  40,9470

191210R12  26,8000

200101R12  15,5330

200138R12  239,8000

020399R12  5,0270

060299R12  2,7600
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060314R12  8,5730

070299R12  16,9240

080499R12  297,5800

120121R12  64,0920

150103R12  5,2040

150109R12  0,1230

160304R12  3,8770

160380R12  49,5700

160509R12  1,9200

170203R12  42,0970

191208R12  2,8200

200307R12  510,3900

020304R12  4,2600

070599R12  1,0000

080201R12  0,6650

080399R12  7,5500

090108R12  3,6880

120117R12  5,0800

150104R12  2,4350

150105R12  157,8490

150106R12  407,6800
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160122R12  19,9640

160199R12  31,9550

170411R12  19,2200

170604R12  8,2700

190899R12  0,1000

191209R12  2,0000

200110R12  6,8500

200132R12  2,8800

200301R12  11 878,4400

020601R12  7,1200

030105R12  1 561,8320

040108R12  2,1000

040299R12  1,4000

070213R12  455,1170

070217R12  0,6880

070280R12  0,8000

080112R12  0,3800

080118R12  1,7000

120105R12  18,8390

150101R12  39,1240

150102R12  277,1780
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150203R12  131,5280

160119R12  96,1870

160216R12  0,9560

160306R12  190,0900

168102R12  0,3000

190801R12  67,1600

190805R12  267,8800

191212R12  1 153,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 295 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Owocowa 1, Krzeszów Dolny, 37-418 

Krzeszów

 1 750,00830712867

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.33.2013.MM 27-11-2013 od 2013-11-27 do 2023-10-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  318,5480
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 296 Instalacja do wtórnego wytopu i 

odlewania stopów aluminiowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mościckiego 8, 37-450 Stalowa Wola  6 936,00831202750

Linia do ciągłego odlewania aluminium o 

maksymalnej wydajności 19,27 Mg/dobę z piecami 

indukcyjnymi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ABS.6220.11.2016.MK 10-08-2016  do 2024-10-31 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  1,7310

170402R4  5 803,8430

120103R4  4,3080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 297

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

100, Dąbrownica,  9 600,00831212523

Linia technologiczna do produkcji destylatu 

rolniczego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.5.2014 14-08-2014  do 2024-08-31 Starosta Leżajski

OŚ.6220.6.2016 11-01-2016  do 2026-01-10 Starosta Leżajski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020501R12  2 443,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 298 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

138, 39-321 Tuszyma  45 000,00831220675

Instalacja do wypalania cegły

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦-III-7644-17/6/2007 06-11-2007 od 2007-11-06 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R5  9 636,0000

010481R5  2 393,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 299 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

298b, 39-315 Ruda  87 000,00831225840

Węzeł betoniarski produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-IV-7645/53/06 27-09-2007 od 2007-09-27 do 2017-09-27 Starosta Mielecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100117R12  7 024,0000

100102R12  24,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 300 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

317, Malinie, 39-331 Chorzelów  17 500,00831314175

Linia do produkcj ipaliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-IV-7645/80/09 28-10-2009 od 2009-10-28 do 2019-10-28 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R12  5 840,8450

150103R12  19,0000

150203R12  39,6040

160216R12  10,3290

170203R12  16,4850

020381R12  1,2700

020799R12  142,9570

030307R12  5,7100
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070213R12  153,3460

070217R12  9,0800

070280R12  1,5200

080201R12  0,4000

120105R12  10,5200

150101R12  4,9600

150106R12  116,3010

160119R12  49,9400

190801R12  2,9600

191212R12  1 170,2250

030199R12  4,6000

040209R12  18,6800

040221R12  36,0900

040222R12  22,2200

080318R12  0,0400

120199R12  0,0600

160103R12  2,0700

170201R12  4,5300

170380R12  4,6600

190814R12  1,8800

200111R12  6,3600
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200307R12  35,6600

160122R12  1,3600

160199R12  4,5900

170604R12  8,6450

191207R12  18,9280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 301 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

317, Malinie, 39-331 Chorzelów  2 500,00831314175

Linia recyklingowa do odpadów PP oraz PE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-IV-7645/80/09 28-10-2009 od 2009-10-28 do 2019-10-28 Starosta Mielecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  763,8260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 302 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 9A, 37-450 Stalowa Wola  20 000,00831353590

Linia wytwarzania kul metalowych i cylpepsów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

2826



ABS.6220.19.2014.IV 04-12-2014  do 2024-10-03 Starosta Stalowowolski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R4  10 782,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 303 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

237, Kiełków, 39-320 Przecław  1 000,00831367326

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-IV-7645/3/07 27-02-2007 od 2007-02-27 do 2017-02-27 Starosta Mielecki

OS-III.7221.84.2014.MM 21-01-2016 od 2016-01-23 do 2016-01-23 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  798,2940

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 304 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

237, Kiełków, 39-320 Przecław  1 000,00831367326

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OŚ-IV-7645/3/07 27-02-2007 od 2007-02-27 do 2017-02-27 Starosta Mielecki

OS-III.7221.84.2014.MM 21-01-2016 od 2016-01-23 do 2016-01-23 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  199,3120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 305 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9A, 39-218 Straszęcin  2 500,00850236693

Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.4.2015 21-01-2015 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Starosta Dębicki

WRL.6233.46.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Starosta Dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  0,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 306 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9A, 39-218 Straszęcin  2 500,00850236693

Stacja demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.46.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Starosta Dębicki

WRL.6233.4.2015 21-01-2015 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Starosta Dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  666,2280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 307 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9A, 39-218 Straszęcin  2 500,00850236693

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.6233.46.2014 30-09-2014 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Starosta Dębicki

WRL.6233.4.2015 21-01-2015 od 2014-09-30 do 2024-09-29 Starosta Dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  128,9360
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 308 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, 39-225 JODŁOWA  860,00850491267

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WRL.7644-1-2/2010 10-02-2010 od 2010-02-10 do 2019-02-08 Starosta Dębicki

WRL.6233.36.2013 23-10-2013 od 2013-10-23 do 2023-10-22 Starosta Dębicki

WRL.I.7644-156/2009 12-11-2009 od 2009-11-12 do 2019-02-08 Starosta Dębicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R12  1,5000

150101R12  0,7000

150102R12  0,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 309 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

117, Lubzina, 39-100 Ropczyce  1 200,00850515401

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-III.7221.56.2014.MS 30-06-2015 od 2015-06-30 do 2025-05-31 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  280,4350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 310 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 6, 37-611 

CIESZANÓW

950004212

Piec c.o. na paliwo stałe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RG.7648-16/2010 14-04-2010 od 2010-04-14 do 2020-04-13 Starosta Lubaczowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  12,0000

b) Składowiska odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Trakt Wegierski 11, 

38-450 Dukla

2

Gmina Dukla - miasto

Powiat Powiat krośnieński

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370440531

Nip 6842364450

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Trakt Węgierski 11, 

38-450 Dukla

GMINA DUKLA

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 AB-B-7351-3-23-99 29-12-1998 Starosta KrośnieńskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ŚR.IV.6623/1/5/17/03 17-12-2003 Wojewoda PodkarpackiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 OS.III.7241.11.2011.BF 30-12-2011 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  230 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 115 200,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  23 200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

1-4m, k=10^-5 - 10^-8 m/s

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE grubość 2,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piasek żwir m=0,3 m k=10^-3 cm/s

rury HOBAŚ fi 160 i fi 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

1-6%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

600m^3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zatłaczanie wód odciekowych do złoża poprzez instalację do zatłaczania odcieku w fazie poeksploatacyjnej

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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odciek napowietrzany 

w zbiorniku poprzez 

dmuchawy i dyfuzory 

w celu zmniejszenia 

ładunku 

zanieczyszczeń

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

tak

tak

tak
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  106 983,30

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko własne GAMRAT SA1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Mickiewicza 108, 

38-200 Jasło

2

Gmina Jasło

Powiat Powiat jasielski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370326019

Nip 6850005056

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mickiewicza 108, 

38-200 Jasło

Zakład Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S. A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.II.7351-367/00-01 23-04-2001 Starosta jasielskiPozwolenie na budowę

 13 AB>II.7356-40/99 16-02-2000 Starosta JasielskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.I.7634/1/02 16-01-2002 Starosta JasielskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 Starosta Jasielski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OŚ-III.7241.42.2014.BF 20-04-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OS.6220.3.2013 29-03-2013 Starosta Jasielski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  5

Liczba kwater eksploatowanych30  5

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  28 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 17 591,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa gliny o gr, ok. 30 cm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

2838



rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  6 422,43

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Odpady tworzyw sztucznych070213  211,9700

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadow innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady nieb. zaw. azbest w 

Kozodrzy

1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Kozodrza, Ostrów

2

Gmina Ostrów

Powiat Powiat ropczycko-sędziszowski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 181108895

Nip 8181718052

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

225, 

39-103 Ostrów

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o. o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 4/2011 10-01-2011 Starosta Ropczycko SędziszowskiPozwolenie na budowę

 12 318/2006 28-09-2006 Starosta Ropczycko SędziszowskiPozwolenie na budowę

 12 271/2010 24-06-2010 Starosta Ropczycko SędziszowskiPozwolenie na budowę

 13 Nb.7353-4/21/14 27-08-2014 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Ropczycach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 NB.7353-4/2/12 30-01-2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Ropczycach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 NB.7353-4/6/11 31-03-2011 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Ropczycach

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 19 OŚ.III.7241.2011.KS 15-06-2011 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 19 OS.III.7241.52.2014.SP 30-04-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 19 RŚ.III.KS.7628/M-20/201

0

30-07-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OŚ-III.7241.3.2011.KS 15-06-2011 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 RŚ.III.KS.7628/N-20/201

0

30-07-2001 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS-III.7241.52.2014.SP 30-04-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 RS.III.KS.7628/m-128/20

10

01-12-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OŚ.I-7222.3.13.2014 RD 05-12-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

05-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ.VI.7660/6-1/08 26-08-2008 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

29-08-2008

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OŚ.I.7222.3.11.2014.RD 31-10-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

30-10-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  12

Liczba kwater eksploatowanych30  1
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Liczba kwater zamkniętych31  10

Pojemność całkowita [m3]32  2 301 905,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 985 242,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  173 290,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Miąsznoośc ponad 100 m, Wspołczynnik filtracji k<10^-9

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana PCV o grubości 2 mm, Wspołczynnik filtracji k<10^-9

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Miąsznoośc0,5 m, Wspołczynnik filtracji k<10^-4

Rury PEHD o średnicy 160 i 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

Nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunmu kolektorów 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2295 m^3, 18 m^3 na azbest

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

tak
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wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

Gminna 

Oczyszczalnia 

Ściekow w 

Skrzyszowie.

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia, Odpady.

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Szkło191205

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  447,3400 R5
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Zużyte opony160103  19,3600 R3

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  805,0800 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  924,9600 R5

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  6 593,2000 R3

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  360,0000 R3

Osady z klarowania wody190902  31,6000 R5

Szkło191205  47,8400 R5

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  196,6600 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  27,5600 R5

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  245,5000 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 706 479,87

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  7,4000

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  8,6950

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  862,9000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  1,7600

Inne niewymienione odpady190599  9 649,6600
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Skratki190801  210,7400

Zawartość piaskowników190802  168,4200

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  242,9600  27,7000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  20,9800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  36 700,5400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 388,3200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  157,7000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Sienkiewicza , 

36-050 Sokołów Młp.

2

Gmina Sokołów Małopolski - obszar wiejski

Powiat Powiat rzeszowski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180924635

Nip 5170361538

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Łazienna 7, 

36-050 Sokołów Małopolski

Zakład Komunalny Sp. z o. o.

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB-7351/2/4/99 02-04-1999 StarostaPozwolenie na budowę

 13 AB-7353/2/20/02 19-09-2002 Starosta RzeszowskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ-7635/45/01 12-12-2001 Starosta RzeszowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 OŚ.7635-77/02 15-07-2002 Starosta RzeszowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OŚ.6233.4.2013 22-02-2013 Starosta Rzeszowski obowiązuje od:

22-02-2013

obowiązuje do:

21-02-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OŚ.6233.41.2013 13-03-2014 Starosta Rzeszowski obowiązuje od:

13-03-2014

obowiązuje do:

12-03-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  98 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 71 445,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 525,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

K 10-9 s/m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,65m

rury per. sączki dren. Q117/100 zbieracz Q250/220

kolektory (materiał, średnica)

2,5 q

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy opaskowe

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ok. 100 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowanie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  8,00
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Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek, ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  15,9000 warstwa przekładkowa

Gruz ceglany170102  0,5000 warstwa przekładkowa

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5,3000 warstwa przekładkowa

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  72,8000

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  22 451,14

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  1,6000

Zawartość piaskowników190802  9,6000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  56,9000
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Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  4,4000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  126,5000

Nazwa składowiska odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wolno¶ci 171, 

39-300 Mielec

2

Gmina Mielec

Powiat Powiat mielecki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 690564403

Nip 8171714791

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Wolności 171, 

39-300 Mielec

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 AN 7356/532/95 17-11-1995 Prezydent Miasta MielcaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB 7351/17/96 01-03-1996 Urz±d Rejonowy w MielcuPozwolenie na budowę

 13 NB 7359/13/97 14-02-1997 Urz±d Rejonowy w MielcuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 15 ¦.R.IV.6623/1/5/26/03 31-12-2003 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OS-III.7241.10.2016.KS 31-08-2016 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS-III.7241.9.2016.KS 31-08-2016 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS.KS. 7628/M-85/2010 31-12-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RS.VI.RD.7660/40-1/09 30-04-2009 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

30-04-2009

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ¦R.IV.6618-27/1/07 30-10-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

30-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RS.IV.RD.7660/10-1/10 22-12-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

22-12-2010

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RS.VI.RD.7660/40-2/09 30-09-2009 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

30-09-2009

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR.IV-6618-27/1/07 30-10-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

30-10-2007

obowiązuje do:

30-10-2009

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RS.VI.RD.7660/40-3/09 14-10-2009 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

14-10-2009

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 ŚR.IV-6618-27/1/07 30-10-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

30-10-2007

obowiązuje do:

30-10-2009

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  160 580,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 160 374,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  15 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE-1,5 mm; HDPE -1 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV o ¶rednicy 100

kolektory (materiał, średnica)

wzdłuż kolektorów 2 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

480

2853



Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozlewanie po powierzchni

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne nie
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konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  234 554,70

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów składowisko odpadów sektor "B"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 59D, 

39-206 Pustków Osiedle

2

Gmina Dębica

Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 850022800

Nip 8720003568

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

59D, 

39-206 Pustków

Zakłady Tworzyw Sztucznych "LERG" S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 GPJ-7331/61/96 24-07-1995 Wójt Gminy DębicaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-7351-u-4/95 28-09-1995 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 13 NB-7351-u-72/96 09-12-1996 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.IV-6632/1/41/01 22-11-2001 Wojewoda PodkarpackiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 25 ¦R.IV-6618/21/05 02-01-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

02-01-2007

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  21 275,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 18 246,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana - polietylen HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

podsypka z piasku 0,1 m,

drenaż-mieszanka piaskowo-żwirowa 0,4 m

PCV o ¶rednicy 100 i 80

PE o ¶rednicy 110 x 6,3 mm

kolektory (materiał, średnica)

1,0 % - 1,7 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2857



6

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

Biologiczna 

Oczyszczalnia ¦cieków 

Rzeka Wielopolka

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  14 098,68

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzegocicach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

39-223 Strzegocice

2

Gmina Pilzno - obszar wiejski

Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180391185

Nip 8721659408

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

72a, 

Strzegocice, 

29-223 

Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.I.7351-45/2004 27-11-2004 Starosta DębickiPozwolenie na budowę

 15 WRL.I.7631-9/2003/2004 05-01-2004 Starosta Dębicki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 WRL.7631/03/04 05-01-2004 Starosta Dębicki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 23 OS-III.7241.22.2015 04-11-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-III.7241.13.2014 25-08-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WRL.I.744-135/2009 16-09-2009 Starosta DębickiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WRL.6233.23.2016 Starosta Dębicki obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WRL.6233.28.1.2013 Starosta Dębicki obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WRL.6233.47.2014 Starosta Dębicki obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WRL.6233.29.2015 Starosta Dębicki obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  29 411,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 27 377,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 590,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana PCV grubo¶ci 2 mm, współczynnnik filtracji k>10^-9 m/s

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

mi±ższo¶ć 0,15-0,30 m 

współczynnik filtracji k>10^-4 m/s

rury PEHD o ¶rednicy 50 i 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku - 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak - po zachodnie stronie

nie - pozostałe strony

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

45

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie
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Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  86,2800 kształtowanie korony składowiska, porz±dkowanie i zabezpieczenie 

przed erozj± wodn± i wietrzn± korony składowiska

Gruz ceglany170102  3,5000 kształtowanie korony składowiska, porz±dkowanie i zabezpieczenie 

przed erozj± wodn± i wietrzn± korony składowiska

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  455,1600 kształtowanie korony składowiska, porz±dkowanie i zabezpieczenie 

przed erozj± wodn± i wietrzn± korony składowiska, wykonywanie 

warstwy wyrówn.-odgaz.

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 404,9000 okrywa rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  23 544,30

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW O KODZIE 01 04 991

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

STALE, GRĘBÓW

2
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Gmina Grębów

Powiat Powiat tarnobrzeski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 000041766

Nip 8670002991

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Zakładowa 50, 

39-402 Tarnobrzeg

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "SIARKOPOL" w likwidacji

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.III.7251/9/09/10 20-05-2010 STAROSTA TARNOBRZESKIPozwolenie na budowę

 22 RO.III-7647/37/2010 21-07-2010 STAROSTA TARNOBRZESKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  31 517,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 31 517,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  11 600,00

35 Uszczelnienie nie
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielon± do składowania stałych odpadów niebezpiecznych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Futory, 

37-630 Oleszyce

2

Gmina Oleszyce - obszar wiejski

Powiat Powiat lubaczowski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180693093

3

4

5

6
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Nip 7931621676

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rynek 1, 

37-630 Oleszyce

Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 I-8333/b/2/86 17-07-1986 Naczelnik Gminy OleszyceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 BGP-7331/218/2007 11-04-2007 Burmistrz Miasta i Gminy OleszyceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 BK¦-8381/12/1/89 13-05-2008 Naczelnik Gminy OleszycePozwolenie na budowę

 12 ABR-7351-O-12/2008 13-05-2008 Starosta LubaczowskiPozwolenie na budowę

 13 NB-7353/8/33/2012 31-12-2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Lubaczowie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RG-7/119-19/02 07-03-2002 Starosta LubaczowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 RG-7648-52/2003 29-12-2003 Starosta Lubaczowski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OS-III.7241.10.2015 31-07-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-III.7241.36.2014.BF 13-08-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RG.6233.10.2014 13-08-2014 Starosta Lubaczowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2
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Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  16 875,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 12 167,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  10 300,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny twardoplastyczne , 10^-7m/sek.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia 0,5 cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

rura PCV 110 mm

kolektory (materiał, średnica)

4%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

60

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

tak
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wykorzystanie do celów technologicznych (

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia, piasek, gleba

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

nie

nie

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 637,44

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Szkło170202  24,0770

Odpadowa papa170380  9,7400

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601  2,2800
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Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  221,7800

Skratki190801  37,0000

Zawartość piaskowników190802  71,6500

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Sigiełkach gmina Krzeszów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Sigiełki, 

2

Gmina Krzeszów

Powiat Powiat niżański

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 830431619

Nip 8652143882

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Biłgorajska /16, 

37-418 Krzeszów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 VAN-7332/4/98 09-02-1998 Wójt Gminy KrzeszówDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-VIII.7351/12/98 27-05-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Nisku

Pozwolenie na budowę

 12 K-25/10 02-08-2010 Starosta niżańskiPozwolenie na budowę
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 13 PINB.K.7353.10.2012 20-11-2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 ABK.7353-2/01 31-10-2001 Starosta niżańskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 RŚ.III.KS.7628/M-49/201

0

11-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.I.7222.6.3.2013.RD 30-06-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS-I.7222.5.4.2014.RD 30-06-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS-I.7222.5.4.2014.RD 03-12-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.I.7222.6.3.2013.RD 30-06-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2024

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  283 544,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 124 488,12

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  24 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Kwatera nr 2 utwory półprzepuszczalne i słabo przepuszczalne (pisaki pylaste, pyły, gliny) miąższość ok. 13-14 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

2874



Kwatera nr 2 Przepuszczalność rzędu k= 1,0x10 do-9 m/s i mniejszą, zbudowaną z: 

- warstw zagęszczonego pisaku pylistego o miąższości 1m,

- maty bentonitowej o gramaturze 6000 g/m2 o grubości 1 cm i współczynniku filtracji k= 1,0x10 do-9 m/s

- geomembrana PEHD o gr. 2 mm,

- zabezpieczenie geowłókniną ochronną o gramaturze 800 g/m2 odporną w promieniowanie UV

- warstwa drenażowa o miąższości ok 0,5 m ze żwiru o współczynniku filtracji większym niż k= 1,0x10 do-4 m/s granulacja 

16/32 z systemem  drenażu wód odciekowych w dnie i na zboczach kwater z rur perforowanych PEHD odpornych na 

działanie środków chemicznych wyposażonych w studzienki kontrolne 

- geowłókniną o granulacji 800g/m2

- warstwa ochronna żwirowa o granulacji 4/8 mm - 10 -15 cm

folia PEHD 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piasek drobny miąższość 0,5 m

PCV 200 i PCV 110 - zbieracze w obsypce drenażowej

kolektory (materiał, średnica)

1i3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

55,48

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Recyrkulacja na poletka składowiska odpadów

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak
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z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek, ziemia, popioły paleniskowe, gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07010413

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Popioły lotne z węgla100102

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03170904

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413  7,1600 przysypka

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  25,0000 przysypka

Popioły lotne z węgla100102  295,9200 przysypka

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  13,2000 przysypka
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,6000 przysypka

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  20,1000 przysypka

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  30,6000 przysypka

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  132 301,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  923,4700

Zawartość piaskowników190802  82,5200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  1 732,1100

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. SZPOWSKIEGO 1, 

39-460 NOWA DĘBA

2

Gmina Nowa Dęba - miasto

Powiat Powiat tarnobrzeski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 830210522

Nip 8670003016

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Szypowskiego 1, 

39-460 Nowa Dęba

Zakłady Metalowe "DEZAMET" S. A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 14 R.O.III-764/8/2002 22-01-2002 STAROSTA TARNOBRZESKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 R.O.III-7647/100/2003 23-12-2003 STAROSTA TARNOBRZESKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 RO.III-7647/45/2003 03-04-2003 STAROSTA TARNOBRZESKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  24 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 24 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa iłowa o miąższości 0,2 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]
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Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Białobrzeska 108, 

38-400 Krosno

2

Gmina M. Krosno

Powiat Powiat m.Krosno

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370374107

Nip 6840001341

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Fredry 12, 

38-400 Krosno

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Krośnie Sp. z o. o. Krosno

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GT-Kr/83/77/78 06-02-1979 Urząd Miejski w KrośnieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 RM.V.7331-cp/57/04/05 16-03-2005 Urząd Miejski w KrośnieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 140/2005 15-06-2005 Urząd Miejski w KrośnieDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 PUA-1/KR/83/77/79 17-12-1979 Urząd Miejski w KrośniePozwolenie na budowę

 21 ŚR.IV-6621-4/22/06 04-01-2007 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 ŚR.IV-6621-4/16/06 17-11-2006 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 RŚ.III.7628/M-43-4/2008 08-08-2008 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 ŚR.IV-6623/1/7/9/04 24-12-2004 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 RŚ.III.7241.1.2011.BF 05-04-2011 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.III.BF.7628/M-52/10 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 Ś.IV-6618-15/1/06 29-12-2006 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 RŚ.VI.MM.7660/31-1/08 10-05-2009 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ.VI.MD.7660/30-19/10 30-12-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7722.12.11.2014.D

M

28-11-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7722.16.10.2012.M

D

10-04-2013 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  700 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 549 505,07

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  41 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny pylaste gr 2,5-3,5 m; k=1*10^-7 do 6*10^-8 m/s

bentomata gr 50 cm k, 1*10^-9 m/s; geomembrana HDPE gr 2 mm, geowłóknina ochronna, warstwa piasku gr 50 cm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

bentomata gr 6 mm, geomembrana HDPE gr 2mm, geowłóknina ochronna

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

siec drenaży na dnie niecki o miąższości 0,5 m k. 1*10^-4 m/s
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kolektory odprowadzające z rur drenazowych PEHD fi1,2 m z przewodami odpowietrzająco-kontrolnymi PEHD 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

N-S2,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy opaskowe umocnione korytami zelbetonowymi szer 0,5 m i doszczelnioną warstwą gliny o gr 2 cm

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

dwa reaktory o ojemności V=126 M^3, zbiornik neutralizacji (osadnik) o pojemności Vc= 33,3 m^3, zbiornik 

retencyjno-napowietrzający o pojemności V=126 m^3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

mineralny lub odpady obojętne

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Zawartość piaskowników190802

Osady z klarowania wody190902

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  824,1000 wykonanie warstw izolacyjnych

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego101103  1 831,4600 wykonanie warstw izolaccyjnych

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  196,1900 wykonanie warstw izolaccyjnych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  577,4700 wykonanie warstw izolacyjnych

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  608,1100 wykonanie warstw izolaccyjnych

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  19,8800 rekultywacja biologiczna

Zawartość piaskowników190802  508,2800 wykonanie warstw izolaccyjnych

Osady z klarowania wody190902  74,9500 wykonanie warstw izolaccyjnych

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  0,2800 wykonanie warstw izolacyjnych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  417 786,53

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  304,8200

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  31,0500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  771,4400

Szkło170202  34,5200

Odpadowa papa170380  5,6800

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  29,1200

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01

170802  4,8800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  741,0400

Inne niewymienione odpady190599  11 110,7300

Skratki190801  325,0600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  1 762,6200

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199  917,9100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  803,9700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  25,4400

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  37,2300

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  224,5800
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Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów w Zaklikowie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Zachodnia 15, 

Zaklików, 

2

Gmina Zaklików

Powiat Powiat stalowowolski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 830409130

Nip 8652396324

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Targowa 2, 

37-470 Zaklików

GMINA ZAKLIKÓW

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 NB.IV.7351/3/94 02-02-1994 Urząd Rejonowy w Stalowej WoliPozwolenie na budowę

 13 NB.IV.7351/3/97 29-09-1997 Urząd Rejonowy w Stalowej WoliPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚR.III.7664/3/2002 20-02-2002 Starosta StalowowolskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 OŚR.III.7664/1/2003 30-12-2003 Starosta Stalowowolski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 OS-III.7241.1.2014.KS 22-01-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-06-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS-III.7241.47.2014.SP 11-02-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

01-06-2013

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS.III.7241.5.2014.KS 22-01-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ABS.6237.1.2012.IV 12-06-2012 Starosta StalowowolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ABS.6237.2.2012.IV 05-11-2012 Starosta StalowowolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ABS.4.2012.IV 27-06-2012 Starosta Stalowowolski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ABS.6230.10.2012.IV 05-11-2012 Starosta Stalowowolski obowiązuje od:

05-11-2012

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  15 095,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 12 939,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 104,20

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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600 mm warstwa gliny

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

rury PCV perforowane śred. 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

5

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

okresowo rozdeszczowane na warstwy odpadów

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  12 939,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Południowa 3, 

38-100 Strzyżów

2

Gmina Strzyżów

Powiat Powiat strzyżowski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 690314362

Nip 8190002146

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. POŁUDNIOWA  3, 

38-100 STRZYŻÓW

PGKiM w Strzyżowie Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB-7351/17/23/97 12-05-1997 Urząd Rejonowy w RzeszowiePozwolenie na budowę

 23 OS-III.7241.35.2013.KS 02-07-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 OS-I.7222.7.9.2014 RD 05-12-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS.I.7222.5.14.2012.RD 16-05-2013 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR.IV-6618-8/1/07 27-09-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.7.7.2014.RD 31-10-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RS.VI.RD.7660/44-2/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  113 750,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 86 911,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  22 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

-

-

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa gruntu rodzimego, warstwa wyrównawcza mineralna gr. 0,40 m oraz geomembrana HDPE gr. 2,0 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa mineralna średnia miąższość 0,4 m

sączki HDPE 250/220

kolektory (materiał, średnica)

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rów opaskowy 386 m

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

123,3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Zawartość piaskowników190802

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  92,6000 R5

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  43,5000 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  98,3000 R5

Zawartość piaskowników190802  21,0000 R5
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  529,8000 R5

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  91,4000 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  45 832,04

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Szkło170202  28,2000

Skratki190801  43,7000

Szkło191205  26,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  3 241,7000

Nazwa składowiska odpadów SOINiO W NOWEJ SARZYNIE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

WOLA ZARCZYCKA, NOWA SARZYNA

2

Gmina Nowa Sarzyna - obszar wiejski

Powiat Powiat leżajski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180349467

Nip 8161660987

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. 1 Maja 4, 

37-310 Nowa Sarzyna

Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 AB.7353/106/02 15-10-2002 STAROSTA LEŻAJSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 22 OS-III.7241.34.2013.BF 04-06-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS-III.7241.21.2013.BF 18-06-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  171 745,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 124 026,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  22 921,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Ekran iłowo-glinowy o współczynniku filtracji k<1,0x10[-9] m/s i grubość od 0,5 do 0,6 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa filtracyjna ze żwiru o współczynniku filtracji k>10[-4] m/s

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

280

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek/ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

STALE, GREBÓW

2

Gmina Grębów

Powiat Powiat tarnobrzeski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 000041766

Nip 8670002991

Typ składowiska składowisko odpadów obojętnych

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Zakładowa 50, 

39-402 Tarnobrzeg

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "SIARKOPOL" w likwidacji

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN.II-418/158/89 12-01-1987 GŁÓWNY ARCHITEKT 

WOJEWÓDZKI W TARNOBRZEGU

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 NB.IV.7331/66/96 07-10-1996 WÓJT GMINY GRĘBÓWDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB.IV.7351/73/97 28-11-1997 WÓJT GMINY GRĘBÓWPozwolenie na budowę

 14 R.III-7647/6/2002 22-01-2002 STAROSTA TARNOBRZESKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 OS-III.7241.21.2014.MM 23-10-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 RO.III-7647/7/2010 12-04-2010 STAROSTA TARNOBRZESKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 RO.III-7647/36/2010 22-07-2010 STAROSTA TARNOBRZESKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RO.III-7647/110/02 28-09-2002 STAROSTA TARNOBRZESKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RO.V.6233.31.2014 31-12-2014 STAROSTA TARNOBRZESKI obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0
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Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  11 470,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 4 945,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  11 280,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów składowisko odpadów sektor "A"1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów 59D, 

39-206 Pustków Osiedle

2

Gmina Dębica

Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 850022800

Nip 8720003568

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

59D, 

39-206 Pustków

Zakłady Tworzyw Sztucznych "LERG" S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 GPJ-7331/61/96 10-04-1996 Wójt Gminy DębicaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-7351-u-23/96 13-06-1996 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 13 NB-7351-u-4/97 23-01-1997 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 O¦.IV-632/1/41/01 22-11-2001 Wojewoda PodkarpackiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 25 ¦R.IV-618/21/05 02-01-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

2907



Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  20 830,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 19 234,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrany - polietylen HDPE 2 mm i 1 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

podsypka z piasku 0,1 m, 

drenaż-mieszanka piaskowo-żwirowa 0,4 m

PCV o ¶rednicy 100 i 80

PE o ¶rednicy 110 x 6,3 mm

drenaż międzypowłokowy

PCV o ¶rednicy 100 i 80

PE o ¶rednicy 110 x 6,3 mm

kolektory (materiał, średnica)

1,0 % - 1,5 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

drenaż opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

6

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej nie
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

Biologiczna 

Oczyszczalnia ¦cieków 

Rzeka Wielopolka

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  9 895,99

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Radoszycach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Radoszyce, 

38-543 

2

Gmina Komańcza

Powiat Powiat sanocki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370458560

Nip 6871661363

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

166, 

38-543 Komańcza

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GKMBiA-8330/14/90 27-04-1990 Naczelnik Gminy KomańczaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AiNB-IV.Kom./7351/93/9

2

23-10-1992 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Sanoku

Pozwolenie na budowę

 14 OS-7633/22/01 30-06-2001 Starosta SanockiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 Starosta Sanocki 29-12-2003 Starosta Sanocki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 OS-III.7241.16.2015.SP 16-11-2015 Marszałek Woj. Podkarpackiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 OS-III.7241.18.2014.KS 12-09-2014 Marszałek Woj. Podkarpackiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS-76442/3/02 15-11-2002 Starosta SanockiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-76442/11/10 12-07-2010 Starosta SanockiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS-46442/11/03 30-04-2003 Starosta Sanocki obowiązuje od:

30-04-2013

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  17 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 15 384,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

beton i PCV, fi 315

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1700

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

nie

oczyszczone na 

własnej oczyszczalni. 

odprowadzane do 

potoku bez nazwy

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  13 049,40

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Czarna Górna, 

2

Gmina Czarna

Powiat Powiat bieszczadzki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 371155420

Nip 6891183719

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

113, 

38-710 Czarna

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GPR.733/1/91 21-10-1991 Wójt Gminy CzarnaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-VI-7351/41/91 19-12-1991 Urząd Rejonowy w SanokuPozwolenie na budowę

 22 BOŚ.7645-2/08 31-12-2008 Starosta Bieszczadzki wyznaczony rok zamknięcia:

2018

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-09-2009

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 BOŚ.7644-VI-3/2003 10-03-2003 Starosta BieszczadzkiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 BOŚ.7644-III-1/05 24-02-2005 Starosta Bieszczadzki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  18 525,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 18 525,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rów opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

49

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

potok Mszanka

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia, piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

nie
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  4 939,21

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. PIASTOWA 22, PRZEMYŚL2

Gmina M. Przemyśl

Powiat Powiat m.Przemyśl

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 350523600

Nip 6760076874

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. LUBICZ 14, 

31-504 KRAKÓW

ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 G1-J-6/7331-1/121/96/97 19-11-1997 PREZYDENT MIASTA 

PRZEMYŚLA

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 U.A.II.4.7351-526/99 07-02-2011 PREZYDENT MIASTA 

PRZEMYŚLA

Pozwolenie na budowę

 13 MNB-7353/3/74/04 30-04-2004 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO DLA 

MIASTA PRZEMYŚLA

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 OS-III.7241.59.2014.SP 03-11-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 ŚR-IV-6618-4/14/07 05-11-2007 WOJEWODA PODKARPACKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  7

Liczba kwater eksploatowanych30  4

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  1 200 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 280 358,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  38 969,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Pył ilasty
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Geomembrana, folia PEHD o grubości 2 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Osłona z geowłókniny 1200 g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa żwirowa o grubości 0,5 m

Rury PEHD o średnicy 150-200 mm

kolektory (materiał, średnica)

10%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

280

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zawracanie odcieków na kwaterę w okresach bez opadów

tak

nie

Nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  113,9500 R5

Gruz ceglany170102  521,3900 R5

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  17,9900 R5

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  12,4400 R5

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  292 048,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  996,4000

Zawartość piaskowników190802  226,3700
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Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 215,5200

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Sienkiewicza , 

36-050 sokołów Młp.

2

Gmina Sokołów Małopolski

Powiat Powiat rzeszowski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180924635

Nip 5170361538

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. łazienna 7, 

36-050 Sokołów Młp

Zakład Komuunalny Sp.Z.o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.7351/2/4/99 02-04-2016 Starosta RzeszowskiPozwolenie na budowę

 13 AB-7353/2/20/02 19-09-2016 STAROSTA RZESZOWSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 O¦-7635-45/01 12-12-2001 STAROSTA RZESZOWSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 O¦.7635.77/02 15-07-2002 STAROSTA RZESZOWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 O¦. 6233.41.2013 13-03-2013 STAROSTA RZESZOWSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  98,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 71 445,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 525,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

K 10-9 S/M

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,65

Rury perf. s±czki dren. O¦. 6233.41.2013racz 250/220

kolektory (materiał, średnica)

2,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak
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w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ok 100

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowanie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  8,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek, ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  2,1000 warstwa izolacyjna

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  7,3700 warstwa izolacyjna

Gruz ceglany170102  4,4800 warstwa izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  10,3800 warstwa izolacyjna

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  71,4500 warstwa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1,2700 warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  22 644,51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  2,9100

Zawartość piaskowników190802  12,2100

Inne niewymienione odpady190899  0,8600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  60,9900

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,9800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  112,4200
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Nazwa składowiska odpadów Gminne Wysypisko Odpadów w Jodłowej1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 1, 

39-225 Jodłowa

2

Gmina Jodłowa

Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 850491267

Nip 8721676826

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1, 

39-225 JODŁOWA

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 G-8332/1/89 15-09-1989 Wójt Gminy JodłowaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB-7351-u-9/92 29-07-1992 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 14 WRL.7631-6/2001 07-08-2001 Starosta DębickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 WRL.I.7644-58/2009 17-04-2008 Starosta Dębicki wyznaczony rok zamknięcia:

2010

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 22 OS-III.7241.23.2016.BC 15-11-2016 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 WRL.7644-I-75/2004 03-08-2004 Starosta DębickiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WRL.I.7644-11/2007 27-03-2007 Starosta Dębicki obowiązuje od:

27-03-2007

obowiązuje do:

26-03-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WRL.I-7644-3/2009 09-02-2009 Starosta Dębicki obowiązuje od:

09-02-2009

obowiązuje do:

08-02-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  14 774,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 14 225,80

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana, geowłóknina

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir

¶rednica 50 mm

kolektory (materiał, średnica)

10,00 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rów opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

12

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  4 284,6000 odpad wykorzystany do wykonania okrywy rekultywacyjnej 

(biologicznej) składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 939,16

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów składowisko odpadów przemysłowych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 

39-300 Mielec

2

Gmina Mielec

Powiat Powiat mielecki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 830463275

Nip 8171817858

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

"EURO-EKO" Sp. z o.o.
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ul. Wojska Polskiego 3, 

39-300 Mielec

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 ARP/IOM/7351/16/2010 18-06-2010 Agencja Rozwoju PrzemysłuPozwolenie na budowę

 12 V-8381/1/6/87 12-02-1987 Wojewoda PodkarpackiPozwolenie na budowę

 14 O¦.IV-6623/1/37/01 10-11-2001 Wojewoda PodkarpackiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 ¦.R.IV.623/1/5/31/3/2003 02-10-2003 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 ¦R.IV.621/1/2/06 01-08-2006 Wojewoda PodkarpackiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS.III.BF.7628/M-51/10 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ¦R.IV-6620/1/3/03 04-03-2003 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

04-03-2003

obowiązuje do:

04-03-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  4

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  4 580,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 069,17

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  808,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

żelbet o grubo¶ci 30-60 cm, warstwa chemoodporna, 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym oraz tkanina szklana

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir o uziarnieniu D=10-30 mm, grubo¶ć warstwy 0,30 m, 

żwir o uziarnieniu D=2,5-10 mm, grubosć warstwy 0,15 m,

żwir o uziarnieniu D=<2,5 mm, grubo¶ć warstwy 0,15 m

dreny ceramiczne o ¶rednicy 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 496,28

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko zakładowe Lotos Infrastruktura SA1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Żniwna , Jasło2

Gmina Jasło

Powiat Powiat jasielski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370321163

3

4

5

6

2937



Nip 6850004973

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. 3-go Maja 101, 

38-200 Jasło

LOTOS Infrastruktura SA

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 BAM-7334-1/3/37/99 21-06-1999 Burmistrz JasłaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.IV.7351-109/00 27-09-2000 Starosta JasielskiPozwolenie na budowę

 13 AB.IV.7353-19/01 07-08-2001 Starosta JasielskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.IV-6623/1/39/01 10-11-2001 Wojewoda podkarpackiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 OS-III.7241.2.2015.SP 01-07-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OS.6233.9.20.2014 02-06-2014 Starosta Jasielski obowiązuje od:

02-06-2014

obowiązuje do:

31-05-2024

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  14 840,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 110,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  3 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa ochronna i filtracyjna piasek-20 cm

geomembrana -2mm, geowłóknina 800g/m2, warstwa żwirowa 8/32-40cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa filtracyjna żwirowa 8/32-40cm

Drenaż z rur PEHD DUO. Drenaż zasadniczy z rury o śr. 200/176 mm, kontrolny -rura o śr. 110/97 mm

kolektory (materiał, średnica)

S[padek poprzeczny dna niecki 2% w kierunku drenażu odcieku, spadek podłużny dna 5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

poj. 15m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Oczyszczanie na 

terenie własnej 

oczyszczalni na 

terenie zakładu lub 

rozdeszczenie na 

terenie składowiska

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

tak

tak

tak
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 079,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  1,8000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  8,5000
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Nazwa składowiska odpadów Gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 62B, 

Paszczyna, 

39-207 BrzeĽnica

2

Gmina Dębica

Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180402931

Nip 8722324213

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

62B, 

Paszczyna, 

39-207 BrzeĽnica

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 NB-7351-u-33/92 21-09-1992 Urz±d RejonowyPozwolenie na budowę

 14 WRL.I.7631/2001/2002 30-06-2002 Starosta DębickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 WRL.I.7644-128/2008 13-08-2009 Starosta Dębicki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 WRL.I.7644-3/2003 06-01-2003 Starosta DębickiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 WRL.I.7644-103/2008 26-09-2008 Starosta Dębicki obowiązuje od:

26-09-2008

obowiązuje do:

24-09-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

odcieki gromadzone w zbiorniku kierowane s± do biologicznej oczyszczalni ¶cieków w Paszczynie, natomiast przy 

nadmiarze wód odciekowych wywożone s± samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ¶cieków Zakładu Wodoci±gów i 

Kanalizacji w BrzeĽnicy

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  1,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału
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Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

37-450 Stalowa Wola

2

Gmina Stalowa Wola

Powiat Powiat stalowowolski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 830036219

Nip 8650003071

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Komunalna 1, 

Stalowa Woja, 

37-450 Stalowa Wola

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 AB.SW-7351./2/6/2004 16-09-2004 Starosta StalowowolskiPozwolenie na budowę

 13 NB.I.7114-17/05/SW 01-07-2005 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OśR.III.7644/1/02 20-02-2002 Starosta StalowowolskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 21 SR.IV.6623/1/5/22/03 31-12-2003 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

2005

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2005

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 ŚR.IV-6623/1/7/3/1/04 14-12-2004 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 ŚR.IV-6621/2/4/06 08-03-2006 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 ŚR.IV-6623/1/7/3/04 14-09-2004 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 OS-III,7241.34.2014.KS 30-01-2015 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 RŚ.VI.MD.7660/26-2/09 29-07-2009 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

29-07-2009

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OŚ-I.7222.11.7.2011.MD 14-09-2011 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

14-09-2011

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR.IV-6618/22/12/06 05-06-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

05-06-2007

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ.VI.MD.7660/26-18/09 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

10-06-2010

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR.IV-6618/19/04 20-04-2005 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

20-04-2005

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 OŚ-I.7222.8.14.2012.MD 12-09-2012 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

12-09-2012

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ.VI.MD.7660/21-11/10 20-09-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

20-09-2010

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR.IV-6618/27/05 16-03-2006 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

16-03-2006

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OŚ-I.7222.29.20.2013.M

D

25-02-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

25-02-2014

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OŚ-I.7222.13.26.2014.M

D

28-11-2014 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

28-11-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RS.VI.7660/15-2/08 01-10-2008 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

01-10-2008

obowiązuje do:

20-04-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  495 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 336 672,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  44 400,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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warstwa glin deluwialnych, miąższość 0,5-0,6m, K mniej lub równe 1,0x10 do-9 (dziewiątej) m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

mata betonitowa gr. 6mm i 10 mm. Folia PEHD gr. 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

materiał żwirowo - piaszczysty o miąższosći 0,5m K>1x10 do -4 (czwartej) m/s

rury perforowane z PEHD fi 200

kolektory (materiał, średnica)

2-5 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

3 zbiorniki o poj. 37m3 każdy

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zwilżanie powierzchni odpadów za pośrednictwem rurociagu rozdeszczowującego

nie

tak

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

tak
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

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

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

tak

tak

nie

tak
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

Zużyte opony160103  31,8200 budowa skarp

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  701,2800 warstwa izolacyjna

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  595,1600 budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku

Gruz ceglany170102  368,8400 warstwa izolacyjna

Gruz ceglany170102  394,3000 budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  91,1600 warstwa izolacyjna

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  151,8570 budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  369,6830 budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  287,9800 warstwa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  24,9600 budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1,9400 warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  227 318,25

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  9 946,3900

Zawartość piaskowników190802  102,2200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  13 817,6500

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  548,7200

Odpady z targowisk200302  147,9000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  65,6200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 202,7300

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów niebezpiecznych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Metalowcow 25, 

39-200 Dębica

2

Gmina Dębica3
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Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 691752495

Nip 8722167676

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Przemysłowa 13, 

39-100 Ropczyce

WELDON Sp. z o. o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 OS.VI.7636/1693/52/93 24-05-1993 Wojewoda TarnowskiPozwolenie na budowę

 13 A.B.uż.7351-63/99 30-12-1999 Starosta dębickiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.VI-6623/1/32/01 06-11-2001 Wojewoda PodkarpackiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 Ś.IV.6233/1/5/31/8/03 02-10-2003 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 ŚR.IV.6233/1/21/9/02 03-02-2003 Wojewoda PodkarpackiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.IV-6617/8/81/04 16-09-2004 Wojewoda PodkarpckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚR.VI-6620/19/05 02-05-2005 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

02-05-2005

obowiązuje do:

02-05-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2
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Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  4 540,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 4 100,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  2 302,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana HDPE gr. 1 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

nie
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wykorzystanie do celów technologicznych (

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  4,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

nie

nie

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 032,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Pysznica, 

2

Gmina Pysznica

Powiat Powiat stalowowolski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180583513

Nip 8652028626

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Wolności 295, 

37-403 Pysznica

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GI-6016/5/93 09-04-1993 Wójt Gminy Radomyśl nad SanemDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NBII7351/102/93 05-06-1993 Urząd Rejonowy w Stalowej WoliPozwolenie na budowę

 15 OŚR.III.7664/2/2003 30-12-2003 Starosta Stalowowolski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 OŚR.III.7664/2/2005 30-12-2005 Starosta Stalowowolski wyznaczony rok dostosowania:

2006

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OŚR.III.7664/3/2010 02-08-2010 Starosta StalowowolskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OŚR.III.7660/3/2010 18-08-2010 Starosta Stalowowolski obowiązuje od:

14-08-2010

obowiązuje do:

02-08-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  20 192,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 22 792,34

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina 0,7m; K,1x10 (do potęgi-9) m/s

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

nie

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir 25cm

fi 100 ceramika

kolektory (materiał, średnica)

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

15

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowanie na składowisku

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  100,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  82,1800 Warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  21 038,49

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO KEKU1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

STALE, GREBÓW

2

Gmina Grębów

Powiat Powiat tarnobrzeski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 000041766

Nip 8670002991

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Zakładowa 50, 

39-402 Tarnobrzeg

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "SIARKOPOL" w likwidacji

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN.II-418/141/86 30-11-1987 GŁÓWNY ARCHITEKT 

WOJEWÓDZKI W TARNOBRZEGU

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
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 22 RO.III-7647/99/2003 23-12-2003 STAROSTA TARNOBRZESKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 RO.III-7647/67/09 17-12-2009 STAROSTA TARNOBRZESKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 RO.III-7647/67/09 08-01-2010 STAROSTA TARNOBRZESKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie
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Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne Średnie Wielkie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Zagórz, 

2

Gmina Zagórz - miasto

Powiat Powiat sanocki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370269712

Nip 6871004553

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Bieszczadzka 5, 

38-540 Zagórz

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 11 AMK.8331-104/96/97 24-06-1997 Burmistrz Miasta i Gminy ZagórzDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.F.IV.7351.1/142/99/2

00

09-05-2000 Starosta SanockiPozwolenie na budowę

 12 AiNB.IV.3751/12/97 30-07-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Sanoku

Pozwolenie na budowę

 13 AB.7353.6/22/2000 16-08-2000 Starosta SanockiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS-7633/21/01 26-11-2001 Starosta SanockiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 OS-III.7241.25.2015.SP 02-12-2015 Marszałek Woj. Podkarpackiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 OS-III.7241.48.2014.SP 13-02-2015 Marszałek Woj. Podkarpackiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 22 OS-III.7241.26.2011.KS 20-02-2012 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 RŚ.III.KS.7628/M-34/201

0

11-06-2010 Marszałek Woj. PodkarpackiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.III.KS.7628/M-42/200

9

11-12-2009 Marszałek Woj. PodkarpackiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 Śr.IV-6621-5/2/07 16-08-2007 Wojewoda PodkarpackiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-III.7241.7.2014.KS 08-08-2014 Marszałek Woj. PodkarpackiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-III.7241.5.2011.KS 15-06-2011 Marszałek Woj. PodkarpackiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

17-04-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 RŚ-VI.7222.34.3.2011.M

D

29-04-2011 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚR.IV-6618-35/1/06 17-04-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RŚ.IV.MD.7660/81-3/08 03-08-2009 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RŚ.VI.MD.7660/51-3/08 03-08-2009 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

03-08-2009

obowiązuje do:

17-04-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS.I.7222.6.1.2012.RD 21-03-2012 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.27.3.2013 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ-VI.7222.34.3.2011.M

D

29-04-2011 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.27.10.2013 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ.IV.MD.7660/81-3/08 03-08-2009 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

17-04-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 ŚR.IV-6618-35/1/06 17-04-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.11.12.2014.M

D

28-11-2014 Marszałek Woj. Podkarpackiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  205 076,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 124 665,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

K=1x10(do-4) do 1x10(do-7) m/s podłoże o głębokości 6do 8m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana HDPE, 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,4m

rury PEHD o średnicy 250mm

kolektory (materiał, średnica)

0,6

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1151,18
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Rozsączanie na składowanych odpadach

nie

tak

podczyszczanie i 

transport do 

oczyszczalni ścieków

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  150,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

grunt rodzimy

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101
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Szkło170202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Zużyte opony160103  7,6500 budowa skarp

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  51,2700 Wykonanie warstwy izolacyjnej

Szkło170202  8,0300 Wykonanie warstwy izolacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  155 149,00
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06

170107  0,5800

Odpadowa papa170380  39,3600

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  36,7900

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny200199  9,5700

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  11,0200

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Paszczynie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 62B, 

Paszczyna, 

39-207 BrzeĽnica

2

Gmina Dębica

Powiat Powiat dębicki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180402931

Nip 8722324213

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
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62B, 

Paszczyna, 

39-207 BrzeĽnica

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GPI-7330/29/93 19-08-1993 Wójt Gminy DębicaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 GPI-7330/36/93 17-12-1993 Wójt Gminy DębicaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-7350-u-5/93 28-12-1993 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 12 AB.IV.7351-46/2007 27-04-2007 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 12 NB-7351-u-24/96 20-06-1996 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 12 NB-7351-u-63/98 10-07-1998 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na budowę

 13 NB-7353-IV-15/2007 04-12-2007 Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Dębicy

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 NB-7351-u-3/97 04-03-1997 Urz±d Rejonowy DębicaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 A.B.IV.7353-48/2000 09-06-2000 Starosta DębickiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WRL.7631-1/b/2002 09-01-2002 Starosta DębickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 SR.IV.6623/1/5/16/03 22-12-2003 Wojewoda Podkarpacki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 OS-III.7241.8.2012.KS 26-07-2012 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

29-06-2012

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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 22 OS.III.7241.25.2011.KS 27-01-2012 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-12-2011

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 RS.III.7628/M/19/2/2008 19-06-2008 Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RS.IV-6618-37/1/07 23-10-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 SR.IV-621-4/25/07 21-12-2007 Wojewoda Podkarpacki obowiązuje od:

21-12-2007

obowiązuje do:

31-03-2008

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  4

Pojemność całkowita [m3]32  229 971,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 229 971,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  35 530,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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Obszar na którym usytuowane jest składowisko wyróżnia się pięcioma warstwami geotechnicznymi:

Warstwa I

a/ piaski ¶rednie z przewarstwieniami pylastymi, sięgaj± 1,3-17,5 m p.p.t. Warstwa nieci±gła na przemian z warstw± 1b, 

lokalnie jako wkładki w glinach. Współczynnik filtracji 42,3 m/d.

b/  piaski pylaste i drobne przewarstwione lokalnie pyłami. Występuj± na przemian z warstw± la, przeciętnie do głęboko¶ci 

0,7-7,0 m p.p.t. Współczynnik filtracji 12,8 m/d.

Warstwa II

a/ pyły, gliny, gliny pylaste i piaszczyste z przewarstwieniami pyłów. Lokalnie występuj± jako przewarstwienia w warstwach 

III. Współczynnik filtracji 0,00854 m/d.  

Warstwa III

a/  gliny zwięzłe i iły. Zalegaj± pod piaskiem, lokalnie bezpo¶rednio pod powierzchni± terenu. Warstwa nieci±gła o 

zróżnicowanej mi±ższo¶ci 0,7-8,5 m. Współczynnik filtracji 0,00000052 m/d.

b/ gliny zwięzłe, występuj± na przemian z warstw± IIIa, warstwy nieci±głe, mi±ższo¶ć zróżnicowana 0,7-7,0 m. 

Współczynnik filtracji 0,00000864 m/d. 

Warstwa IV

Pospółki, żwiry, żwiry zaoliwione z lokalnymi domieszkami otoczaków-nieci±głe, przewarstwienia w piaskach i glinach, 

lokalnie pod piaskami, bezpo¶rednio na iłach trzeciorzędowych. Współczynnik filtracji 83,1 m/d.

Warstwa V

Iły trzeciorzędowe na głęboko¶ci 3,6-18 m p.p.t. Współczynnik filtracji 0,00000864 m/d.

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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Dno kwatery składowiska zostało wykonane w pełnej izolacji od podłoża. Wykonano sztuczn± barierę geologiczn± 

składaj±c± się z (warstwy od góry):

Dno niecki:

a/  uszczelnienie dna sektorów  I-III (kolejno¶ć warstw od góry):

    - warstwa ochronna dla folii piasek, żwir gr. 0,5 m,

    - s±czki fi 100 mm i zbieracz fi 150-200 mm odcieków w obsypce 

      żwirowej,

     - geomembrana HDPE gr. 1,5 mm zgrzewana.

     - drenaż odwadniaj±cy fi 100 mm- wody czyste w obsypce żwirowej 

       o uziarnieniu 5-32 mm gr. 0,05 m.

     - podłoże stałe (ił) 0,5 m.

b/  uszczelnienie dna sektora IV (kolejno¶ć warstw od góry) 

     - warstwa ochronna dla folii - piasek, żwir gr. 0,5 m

     - s±czki fi 100 mm i zbieracz fi 150 mm odcieków w obsypce 

       żwirowej.

     - geomembrana HDPE gr 2,0 mm zgrzewana.

     - drenaż odwadniaj±cy fi 100 mm - wody czyste w obsypce 

       żwirowej o uziarnieniu 5-32 mm gr 0,05 m do zbieracza fi 150 

       mm.   

     - sztuczna bariera geologiczna o mi±ższo¶ci 0,5 m -glina (ił)

     - grunt rodzimy

Sektory I-III geomembrana HDPE 1,5 mm

Sektor IV - geomembrana HDPE - 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

mi±ższo¶ć ok. 0,50 m, warstwa zabezpieczaj±co-ss±ca wykonana została z mieszanki piasku, pospółki, rodzimego 

piaskowca. Skład frakcji zapewnia współczynnik filtracji k>10 m/s

PCV, dreny po¶rednie 100 mm, dreny główne 150-200 mm

kolektory (materiał, średnica)

1

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

3 rowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak
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w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

160

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  25,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

37-300 GIEDLAROWA

2

Gmina Leżajsk

Powiat Powiat leżajski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 180054074

Nip 8161614875

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

874, 

WIERZAWICE, 

37-300 LEŻAJSK

"STARE MIASTO - PARK" SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 NR XIII/67/2008 30-06-2007 RADA GMINY LEŻAJSKDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 NR II/10/84 24-09-1984 GMINNA RADA NARODOWADecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.7351-1/187/2008 27-08-2008 STAROSTA LEŻAJSKIPozwolenie na budowę

 12 UAN.V-8381/14/86 16-09-1986 WOJEWODA RZESZOWSKIPozwolenie na budowę
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 12 IM/414/202/32/86 15-09-1986 WOJEWODA RZESZOWSKIPozwolenie na budowę

 12 AB.7351-1/222/10 10-08-2010 STAROSTA LEŻAJSKIPozwolenie na budowę

 13 WI.es-601/VIII/75/339/2/

09

08-01-2009 WIOŚPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.7630-5/01 12-12-2001 STAROSTA LEŻAJSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 14 RS.VI.MD.766O/19-7/10 10-03-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 WI.601/VIII/76/339/15/20

03

12-12-2003 WIOŚ wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 RŚ.III.7628/M-37-1/2008 12-01-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

2008

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-10-2007

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 22 ŚR.IV-6621-2/4/07 20-11-2007 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 ŚR.IV-6621-2/5/07 20-11-2007 WOJEWODA PODKARPACKI wyznaczony rok zamknięcia:

2008

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-10-2007

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OS-III.7241.16.2014.BF 14-04-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.III.KS.7628/M-5/2010 10-06-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.III.KS.7628/M-56-1/2

008

12-12-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-III.7241.19.2011.KS 12-12-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OS-I.7222.11.12.2012.M

D

31-12-2013 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

obowiązuje od:

31-12-2013

obowiązuje do:

31-12-2023

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 OS-I.7222.39.10.2016.M

D

02-12-2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.11.12.2012.M

D

31-12-2013 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

obowiązuje od:

31-12-2013

obowiązuje do:

31-12-2023

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.38.14.2014.M

D

28-11-2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 OS-I.7222.38.11.2014.M

D

27-05-2015 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  283 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 257 279,23

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  32 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Miąższość 2m, 

Współczynnik filtracji k < 1,0 x 10[-9] m/s

Miąższość 0,5 m

Przepuszczalność nie większa niż k= 1,0 x 10[-9] m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Geomembrana HDPE o grubości 2 mm

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Miąższość 0,5m, 

Współczynnik filtracji k > 10[-4] m/s

Rury kamionkowe fi 150 perforowane

Rury PCV-100 

I rury kamionkowe

I perforowane

kolektory (materiał, średnica)

5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Kanał odwadniający z rur PCV fi 200 mm

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

31,75 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  12,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03170904

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  345,2000 Do wykonania warstwy izolacyjnej służącej do przesypywania 

odpadów w obrębie eksploatowanej kwatery, do budowy dróg 

dojazdowych

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  920,5000 Do wykonania warstwy izolacyjnej służącej do przesypywania 

odpadów w obrębie eksploatowanej kwatery

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  172 933,20

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady190599  3 488,5000

Skratki190801  123,1000

Zawartość piaskowników190802  103,0000

Osady z klarowania wody190902  4,5000  3,3000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  200,3000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  126,2000
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Karlikowie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 11, 

38-505 Karlików

2

Gmina Bukowsko

Powiat Powiat sanocki

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 370440732

Nip 6871785579

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

290, 

38-505 Bukowsko

Gmina Bukowsko

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 KBOS 

838-29-Wz/Wś/98

29-09-1998 Wójt Gminy BukowskoDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB-F-7351-2/15/99 16-06-1999 Starosta SanockiPozwolenie na budowę

 13 AB.7353-8/2/02 15-07-2002 Starosta SanockiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 OS.76442/30/07 05-07-2002 Starosta SanockiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OS-76442/13/10 11-06-2010 Starosta SanockiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OS-76442/31/07 14-01-2008 Starosta Sanocki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 OS-7644/59/04 29-11-2004 Starosta Sanocki obowiązuje od:

29-11-2004

obowiązuje do:

29-11-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  10

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  26 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 670,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 760,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

tak

tak

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

tak

rury PCV

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

35

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczenie na kwaterze

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału
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ziemia

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  917,78

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych (zamknięte)1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Czarnieckiego , 

37-200 Przeworsk

2

Gmina Przeworsk

Powiat Powiat przeworski

Województwo WOJ.  PODKARPACKIE

Regon 650243995

Nip 7941375173

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Plac Mickiewicza 8, 

37-200 Przeworsk

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 19 ¦r.IV-6623/1/5/4/03 31-12-2003 Wojewoda podkarpacki wyznaczony rok zamknięcia:

2004

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  45 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 45 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  20 033,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

TAK

NIE

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

NIE

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

-

-

kolektory (materiał, średnica)

-

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

-

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej tak
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wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

TAK

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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c) Spalarnie lub współspalarnie odpadów

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów "BOG-FRAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. BORKI 5, 36-130 RANIŻÓW

Gmina

Powiat

Województwo

Raniżów

Powiat kolbuszowski

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

180191530

8172035201

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OŚ.6233.7.2015 31-07-2015 STAROSTA KOLBUSZOWSKI
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Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 880,00

 4 800,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 300,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 1,0000
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Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów "SERVITECH"  Sp. z  o.o. (dawniej " EKO-MED"  GRYGLEWICZ I 

BUDYN Sp.J.)

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

Gmina

Powiat

Województwo

M. Tarnobrzeg

Powiat m.Tarnobrzeg

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

691565250

8722108900

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę UAB.III.7351/461/99 20-06-2000 Prezydent Miasta Tarnobrzega

Pozwolenie na użytkowanie UAB.III.7355/58/02 31-12-2002 Prezydent Miasta Tarnobrzega

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OS-III.7221.43.2013.MM 17-06-2014 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 438,00

 8,20

2994



Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

pył, HCI, NO2, TOC, CO2, HFtak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,0180

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 9,8480

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 396,6390

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  6,9280

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 2,4580

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 1,0000

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  1,9110

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  1,0000

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  2,8860

180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 0,0580

2995



180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 0,6330

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

150202 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)

 0,0370

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 11,4320

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  1,3940

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów CENTURION-R Sp. z o.o.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok

Gmina

Powiat

Województwo

Sanok

Powiat sanocki

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

371096930

6871759010

2996



Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 1,00
współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AB.7351-1/37/10 (dec. 78/10) 25-02-2010 Starosta Sanocki

Pozwolenie na użytkowanie PIN-7353-1-286/10 17-12-2010 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Sanoku

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OS.6220.1.2015 18-02-2015 Starosta Sanocki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 2 444,00

 11 424,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

Monitoring pyłów lub gazów TAKtak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 205,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

2997



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100115 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 14

 0,7000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów CENTURION-R Sp. z o.o.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok

Gmina

Powiat

Województwo

Sanok

Powiat sanocki

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 1,00

371096930

6871759010

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AB.7351-1-37/10 (dec.78/10) 25-02-2010 Starosta Sanocki

Pozwolenie na użytkowanie PINB-7353-1-286/10 17-12-2010 Powiatowy Inspektor Nadzowu Budowlanego w Sanoku

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OS.6220.1.2015 18-02-2015 Starosta Sanocki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

2998



Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 2 444,00

 11 424,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

Monitoring gazów lub pyłów TAKtak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 270,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100115 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania 

inne niż wymienione w 10 01 14

 1,2000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów ESV WISŁOSAN SP. Z O.O.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. SZYPOWSKIEGO 1, 39-460 NOWA DĘBA

2999



Gmina

Powiat

Województwo

Nowa Dęba - miasto

Powiat tarnobrzeski

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

830393505

8671871281

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

RO.V.6233.13.2013 30-06-2014 Starosta Tarnobrzeski

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 8 024,00

 60 199,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

3000



kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 3 443,0000

150103 Opakowania z drewna  2,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100180 Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

 97,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. HETMAŃSKA 120, 35-078 RZESZÓW

Gmina

Powiat

Województwo

M. Rzeszów

Powiat m.Rzeszów

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

690343725

8131021314

spalarnia

3001



Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AG.V.55.7351/112/98 11-12-1998 Prezydent Miasta Rzeszowa

Pozwolenie na użytkowanie AN.II.55.7355/13/00 12-12-2012 Prezydent Miasta Rzeszowa

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OS.III.7221.26.2013.MM 23-10-2014 Marszałek Województwa Podkarpackiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 3 462,00

 24 000,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok  2002 

nie tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

020108 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 125,7620

020109 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08  0,2500

020202 Odpadowa tkanka zwierzęca  0,0100

3002



020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 0,2230

020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 0,2520

030104 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne

 0,2770

040199 Inne niewymienione odpady  0,0010

040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

 0,1200

040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  0,8800

050702 Odpady zawierające siarkę  2,4520

060104 Kwas fosforowy i fosforawy  0,0030

060899 Inne niewymienione odpady  0,0550

061302 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)  0,4100

061399 Inne niewymienione odpady  0,3500

070104 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,0350

070107 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

 0,2600

070108 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  59,4260

070217 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 

16

 3,2300

070299 Inne niewymienione odpady  1,9010

070304 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,0800

070413 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  1,1130

070413 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  1,1130

070481 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione 

w 07 04 80

 0,7000

3003



070499 Inne niewymienione odpady  0,0050

070503 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

 0,0050

070504 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,0050

070508 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  0,0010

070513 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  11,5140

070514 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13  2,0800

070599 Inne niewymienione odpady  1,3170

070604 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,0450

070612 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

 0,8930  0,4020

070699 Inne niewymienione odpady  10,7230

070704 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 0,0330

080111 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 6,6030

080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11  1,1860

080113 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 4,8980

080115 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 5,3500

080117 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 0,6900

080120 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 

01 19

 4,0000

080199 Inne niewymienione odpady  0,0130

3004



080201 Odpady proszków powlekających  4,1830

080307 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie  0,2450

080308 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie  0,6680

080312 Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

 2,1900

080313 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12  0,0150

080314 Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,0800

080317 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

 1,1170

080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17  4,5300

080399 Inne niewymienione odpady  4,3960

080409 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 1,5120

080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09  0,4110

080416 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 

04 15

 0,4800

080499 Inne niewymienione odpady  0,2500

090101 Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  5,5240

090102 Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych  4,1940

090104 Roztwory utrwalaczy  9,9980

090108 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra  0,1750

100199 Inne niewymienione odpady  1,6090

101114 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

 0,0180

101120 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 11 19

 2,7770  0,8330

3005



101399 Inne niewymienione odpady  0,0910

110105 Kwasy trawiące  0,0060

110107 Alkalia trawiące  0,9600

110108 Osady i szlamy z fosforanowania  0,9710

110109 Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

 2,3040  0,6910

110111 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne  6,7760

120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych  0,7300

120106 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

 0,1100

120109 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

 3,6500

120113 Odpady spawalnicze  0,0020

120115 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14  0,0660  0,0400

120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20  0,0520

120301 Wodne ciecze myjące  1 000,0000  8,0000

130105 Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

 0,2720

130110 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

 0,0010

130205 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 0,0150

130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  5,2820

130508 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach

 0,0500

130701 Olej opałowy i olej napędowy  0,3370

130703 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)  33,0270

3006



140603 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  0,0350

150101 Opakowania z papieru i tektury  5,4750

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 84,6790

150202 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)

 58,3712

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 8,7960

160110 Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)  0,0250

160114 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 

substancje

 0,0360

160122 Inne niewymienione elementy  0,5710

160199 Inne niewymienione odpady  0,8430

160216 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

 1,2930

160303 Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,0200

160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 

03 80

 5,2110

160305 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  1,0350

160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

 6,6040

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

 1,6180

160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 0,2510

3007



160507 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 0,1040

160708 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty  2,8420  0,7110

160709 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne  0,0140

161001 Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

 2,5730  0,0030

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  0,1480

168101 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  4,2740

168102 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01  0,5600

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  0,0420

170603 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,1520

170903 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

 1,9740

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 1,9950

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 50,5440

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 2 178,8050

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  93,0690

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 12,8320

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 0,9350

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  22,0540

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  8,7530
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180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  9,5970

180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 1,7420

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 47,5640

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  1,6660

180205 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 1,2770

180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

 0,2470

180207 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  0,0480

180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  1,8440

190106 Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów 

odlotowych

 83,9090

190110 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  3,2400

190117 Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 2,5210

190801 Skratki  1,4400

190802 Zawartość piaskowników  3,8400

190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  1,5790  0,3950

190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

 0,1000

190810 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

 1,1350  0,3970

190899 Inne niewymienione odpady  0,0800  0,0280

190901 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  0,0500

190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych  0,8800
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190999 Inne niewymienione odpady  0,3350  0,1340

191206 Drewno zawierające substancje niebezpieczne  0,9400

191211 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 29,2900

198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

 3,1720

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

 5,0050

200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

 5,3730

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne  1,7600

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  8,0220

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 0,0030

190105 Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania 

gazów odlotowych

 0,3450

190106 Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów 

odlotowych

 80,3000

190110 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  5,5000

190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  253,5710

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  48,7270

190115 Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne  19,8780
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Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów KOCIOŁ DO TERMICZNMEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

Adres spalarni lub współspalarni odpadów  6, Bratkowice, 36-055 Świlcza

Gmina

Powiat

Województwo

Świlcza

Powiat rzeszowski

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

001319123

8130334844

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AB.7351/4/61/2007 10-07-2007 Starosta Rzeszowski

Pozwolenie na użytkowanie PINB-7353/4/12/08 29-02-2008 powiatowy Inaspektor Nadzoru budowlanego

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OŚ.6233.8.2014 06-05-2014 Starosta Rzeszowski

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 750,00

 1 857,00
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Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 300,3000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  0,3400

190116 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15  0,1700

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kotłownia grzewczo - technologiczna

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. FABRYCZNA  3, 36-100 KOLBUSZOWA

Gmina Kolbuszowa - miasto
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Powiat

Województwo

Powiat kolbuszowski

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

690245974

8140002486

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę I/45/99 29-10-1999 Starosta Kolbuszowski

Pozwolenie na użytkowanie ABI-7353-U/1/03 10-02-2003 Starosta Kolbuszowski

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

ŚR.IV-6620/1/52/04 20-09-2004 Wojewoda Podkarpacki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]  48 501,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok  2002 

nie tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu
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kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 4 737,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  31,2440

190116 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15  23,3380

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Kotłownia opalana odpadami drewnopochodnymi

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Gmina

Powiat

Województwo

Mielec

Powiat mielecki

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 0,00

690433084

8171347938

spalarnia
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Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 8/2002 14-05-2002 ARP O/Mielec

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

nie nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 1 113,9300

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia
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kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100199 Inne niewymienione odpady  11,5140

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. TRZECIESKIEGO 14, 38-460 JEDLICZE

Gmina

Powiat

Województwo

Jedlicze

Powiat krośnieński

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

370484149

6842198750

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę NB-II-7351-2/C/5/95 20-04-1995 Urząd Rejonowy w Krośnie

Pozwolenie na użytkowanie OS.I.7632/3/95 05-04-1995 Urzad Wojewódzki w Krośnie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

OS-I.7222.2.6.2014.RD 28-11-2014 Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 10 000,00

 61 725,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: opis okresowy:pył NOX HCL CO subst. w postaci par i 

gazów jako całkowity węgiel organiczny HF SO2 O2 

prędkość przepływu spalin lub cisnienie dynamiczne spalin 

temperatura spalin w przekroju piomiarowym ciśnienie 

statyczne spalin metale ciężkie dioksyny furany.

Opis ciągły: pył CO O2 prędkość przepływu spalin wegiel 

organiczny wilgotność

rok  2001 

tak tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

020199 Inne niewymienione odpady  0,5400

020202 Odpadowa tkanka zwierzęca  0,0060

020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 0,1330

020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

 1,7000

020399 Inne niewymienione odpady

020502 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
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020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze  0,6800

020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

020799 Inne niewymienione odpady

030104 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030199 Inne niewymienione odpady  0,0040

030205 Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,0200

030399 Inne niewymienione odpady  1,1200

040199 Inne niewymienione odpady

040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

 0,1000

040217 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

040299 Inne niewymienione odpady

050103 Osady z dna zbiorników

050109 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 

substancje niebezpieczne

050702 Odpady zawierające siarkę

050799 Inne niewymienione odpady

060102 Kwas chlorowodorowy  0,0350

060105 Kwas azotowy i azotawy

060299 Inne niewymienione odpady
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060314 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13  0,3600

060399 Inne niewymienione odpady  12,0000

060405 Odpady zawierające inne metale ciężkie

061302 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

070104 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

070107 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

 94,0600

070108 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

070199 Inne niewymienione odpady

070203 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070204 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

070208 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  80,4800

070213 Odpady tworzyw sztucznych

070214 Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne 

(np. plastyfikatory, stabilizatory)

070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

070299 Inne niewymienione odpady  0,2200

070480 Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

070480 Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

 0,0210

070504 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste

 12,9140

070507 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

 0,0250

070508 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  2,0450
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070509 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 

chlorowców

 0,9880

070510 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  0,2330

070513 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  70 513,0000

070514 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13  8,8100

070580 Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  7,1410

070581 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80  1,8430

070599 Inne niewymienione odpady

070681 Zwroty kosmetyków i próbek  0,5127

070699 Inne niewymienione odpady

070703 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

080111 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 150,0000

080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11  5,6940

080113 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080114 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 

01 13

080115 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 1,4000

080116 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080117 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 16,8352

080118 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 

01 17

 0,0950
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080119 Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080120 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 

01 19

080121 Zmywacz farb lub lakierów  6,2600

080201 Odpady proszków powlekających

080307 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

080312 Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

 24,1500

080314 Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,5600

080315 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

080317 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080399 Inne niewymienione odpady  0,0021

080409 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 123,1600

080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

080415 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080416 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 

04 15

080499 Inne niewymienione odpady

090101 Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  0,0400

090104 Roztwory utrwalaczy  0,0400

090107 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki 

srebra

090199 Inne niewymienione odpady
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100999 Inne niewymienione odpady

101199 Inne niewymienione odpady

101299 Inne niewymienione odpady

110106 Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05  28,8200

110107 Alkalia trawiące

110108 Osady i szlamy z fosforanowania  0,4500

110109 Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

 3,3100  2,3170

110110 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

110111 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

110116 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  0,2100

110198 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne  4,0000

110199 Inne niewymienione odpady

120104 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

120109 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

 7,0520

120113 Odpady spawalnicze

120114 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120115 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

120116 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

120117 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

120118 Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze 

szlifowania, gładzenia i pokrywania)
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120120 Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,0300

120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

120301 Wodne ciecze myjące  3,5800  1,0740

130105 Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130111 Syntetyczne oleje hydrauliczne

130205 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

 0,6000

130206 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

130208 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

130301 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła zawierające PCB

 0,0030

130307 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130310 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130502 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

130506 Olej z odwadniania olejów w separatorach

130507 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

130508 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów 

w separatorach

130701 Olej opałowy i olej napędowy

130702 Benzyna

130703 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

130802 Inne emulsje

130899 Inne niewymienione odpady
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140602 Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

 0,1390

140603 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

150101 Opakowania z papieru i tektury  3,5610

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,3640

150103 Opakowania z drewna  1,8130

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne)

 224,9095

150202 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)

 6,8270

150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

 37,5410

160103 Zużyte opony  0,7000

160107 Filtry olejowe  1,3180

160112 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11  0,2000

160113 Płyny hamulcowe  0,1070

160114 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 

substancje
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160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 

01 14

160119 Tworzywa sztuczne  0,5300

160121 Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 0,3860

160122 Inne niewymienione elementy  0,6130

160199 Inne niewymienione odpady  0,5070

160209 Transformatory i kondensatory zawierające PCB  0,0100

160213 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 2,8209

160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 

13

 0,0028

160215 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

 0,3420

160216 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160303 Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,4090

160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 

03 80

 3,8216

160305 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  32,0250

160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

 12,2764

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia

 458,6300

160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 

mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 3,6978

160507 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 2,5837

160508 Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje 

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

 38,9330
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160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 

lub 16 05 08

 15,0600

160708 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

160709 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne  38,5600

160799 Inne niewymienione odpady

160807 Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

 0,0900

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

168101 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne  0,0720

168102 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

168202 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  1,5000

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

 0,0400

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170182 Inne niewymienione odpady  0,0081

170201 Drewno  0,0030

170203 Tworzywa sztuczne  19,1815

170204 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

 10,1747

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  5,0000

170303 Smoła i produkty smołowe

170380 Odpadowa papa  0,1000

170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  0,1800
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170503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 

05 03

170507 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje 

niebezpieczne

170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170903 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

 0,0010

170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

180101 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

 0,3795

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 79,1860

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 3 203,0700

180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  250,7486

180106 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 35,3025

180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

 4,4730

180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  36,6730

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  193,7837

180181 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

 0,7920

180182 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  18,2420
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180201 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

 0,2760

180202 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 51,2433

180203 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02  4,4344

180205 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

 0,7040

180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

 0,0430

180207 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  0,0040

180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  0,3200

190204 Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

 3 293,3830

190205 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190801 Skratki  1,4853

190802 Zawartość piaskowników

190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  5,2497  2,6250

190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

 0,1200

190810 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190811 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z 

biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190813 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

 48,8900  34,2230

190814 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

3028



190899 Inne niewymienione odpady

190904 Zużyty węgiel aktywny

190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

190999 Inne niewymienione odpady

191201 Papier i tektura  0,0015

191204 Tworzywa sztuczne i guma  2,2079

191208 Tekstylia

191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)

191211 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,0380

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

 1,0000

198001 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

 0,2085

200101 Papier i tektura

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  21,8540

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

 0,4100

200125 Oleje i tłuszcze jadalne  0,0100

200126 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne

 129,9250
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200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

 8,3900

200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  1,2170

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  124,2410

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

 0,0100

200139 Tworzywa sztuczne

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

200201 Odpady ulegające biodegradacji  0,3400

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  2,3600

200307 Odpady wielkogabarytowe  0,0055

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  151,9000

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 1 061,0000

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów TAURON WYTWARZANIE S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA STALOWA 

WOLA
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Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. ENERGETYKÓW 13, 37-450 STALOWA WOLA

Gmina

Powiat

Województwo

Stalowa Wola

Powiat stalowowolski

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

 7,20

276854946 00107

6321792812

współspalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę WEE/100/1883/W/1/2/2001 15-01-2001 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

ŚR.IV-6618/23/05 30-06-2006 WOJEWODA PODKARPACKI

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 250 230,00

 892 358,36

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie
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Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

 68 765,7400

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

 770,2980

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Zakłady Tworzyw Sztucznych "LERG" S.A.

Adres spalarni lub współspalarni odpadów 59D, 39-206 Pustków

Gmina

Powiat

Województwo

Dębica

Powiat dębicki

WOJ.  PODKARPACKIE

REGON

NIP

850022800

8720003568
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Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:
spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AB.I.7351-72-2000 29-09-2000 Starosta Dębicki

Pozwolenie na użytkowanie AB.IV.7353-14/2002 27-02-2002 Starosta Dębicki

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

ŚR.IV-6618/21/05 02-01-2007 Wojewoda Podkarpacki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 16 000,00

 142 500,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak nie nie

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok  2002 

nie tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

070208 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  8 217,0000

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia
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kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  8,7690

Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymiz eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2016

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu AUTO - KOMIS - ZŁOM  Skup I Sprzedaż Złomu Alfred Dybaś

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Trzcinica, 13, 38-207 Przysieki

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Trzcinica, 13, 38-207 Przysieki

NIP 6851110884

REGON 370309021

Telefon/faks/e-mail 1344698454

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 1996  1996  8  11,143

 2 Alfa Romeo  1996  1  1,210

 3 Alfa Romeo  1998  1  1,160

 4 Alfa Romeo  2000  1  1,387

 5 Audi  1987  1  1,026

 6 Audi  1989  1  1,148

 7 Audi  1990  1  0,986

 8 Audi  1991  1  1,007

 9 Audi  1992  5  6,237
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 10 Audi  1993  1  0,870

 11 Audi  1994  1  1,446

 12 Audi  1995  1  1,148

 13 Audi  1996  2  2,145

 14 Audi  1998  1  1,567

 15 BMW  1987  2  1  1,562

 16 BMW  1991  1  1,149

 17 BMW  1992  1  1,147

 18 BMW  1994  2  1  2,030

 19 BMW  1995  2  2,473

 20 BMW  1996  2  2,569

 21 BMW  1998  1  1,332

 22 BMW  1999  1  1,395

 23 Citroen  1992  3  2,321

 24 Citroen  1994  4  3,937

 25 Citroen  1995  3  3,388

 26 Citroen  1996  5  4,753

 27 Citroen  1997  3  3,665

 28 Citroen  1998  1  0,922

 29 Citroen  1999  3  2,943

 30 Citroen  2001  1  1,100

 31 Citroen  2002  2  2,474

 32 Citroen  2006  1  1,149

 33 Citroen  2007  1  1  0,583

 34 Daewoo  1995  1  0,600

 35 Daewoo  1996  4  3,369

 36 Daewoo  1997  10  6,904

 37 Daewoo  1998  5  4,213

 38 Daewoo  1999  5  5,200

 39 Daewoo  2000  4  2,832

 40 Daewoo  2001  2  2,191

 41 Fiat  1981  1  0,556

 42 Fiat  1989  1  0,558

 43 Fiat  1990  2  1  1,260

 44 Fiat  1992  5  3,870

 45 Fiat  1993  18  2  11,909

 46 Fiat  1994  16  14,869

 47 Fiat  1995  26  2  20,100

 48 Fiat  1996  30  1  22,456

 49 Fiat  1997  22  1  16,867

 50 Fiat  1998  23  1  20,379
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 51 Fiat  1999  8  6,907

 52 Fiat  2000  10  8,931

 53 Fiat  2001  5  4,180

 54 Fiat  2002  2  1,445

 55 Fiat  2006  1  0,715

 56 Ford  1987  1  1,446

 57 Ford  1989  1  1,655

 58 Ford  1991  7  7,714

 59 Ford  1992  5  4,187

 60 Ford  1993  5  5,737

 61 Ford  1994  10  11,242

 62 Ford  1995  10  11,702

 63 Ford  1997  14  16,034

 64 Ford  1998  5  5,499

 65 Ford  1999  2  2,745

 66 Ford  2000  4  5,168

 67 FSO  1988  1  1,082

 68 FSO  1992  1  1,073

 69 FSO  1994  1  1,110

 70 FSO  1995  2  2,150

 71 FSO  1996  2  2,145

 72 FSO  1997  2  1  1,900

 73 FSO  1998  3  3,440

 74 FSO  2000  2  1  1,715

 75 Honda  1983  1  0,881

 76 Honda  1991  1  0,870

 77 Honda  1992  2  1,793

 78 Honda  1993  2  1,800

 79 Honda  1994  1  0,970

 80 Honda  1995  2  1,872

 81 Honda  1996  1  1,050

 82 Honda  1997  1  1,100

 83 Honda  1998  1  1,285

 84 Hundaj  1996  1  0,913

 85 Hundaj  1998  1  0,900

 86 Hundaj  2000  1  1,355

 87 Isuzu  1990  1  1,676

 88 Iveco  2000  1  2,007

 89 Kia  1998  1  1,131

 90 Kia  2002  1  1  0,690

 91 Lublin  1996  1  1,750
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 92 Lublin  1998  1  1,756

 93 Lublin  2002  2  2  2,015

 94 Mazda  1993  1  1,160

 95 Mazda  1995  3  3,310

 96 Mazda  1997  1  1,113

 97 Mazda  1998  1  1,335

 98 Mercedes-Benz  1988  2  3,063

 99 Mercedes-Benz  1991  1  1,917

 100 Mercedes-Benz  1992  3  1  3,312

 101 Mercedes-Benz  1993  1  1,470

 102 Mercedes-Benz  1994  2  3,167

 103 Mercedes-Benz  1995  2  2,671

 104 Mercedes-Benz  1999  1  1,130

 105 Mitsubishi  1983  1  1  0,650

 106 Mitsubishi  1997  1  1,162

 107 Nisan  1986  1  0,870

 108 Nisan  1991  2  1,677

 109 Nisan  1992  1  1,040

 110 Nisan  1994  3  3,355

 111 Nisan  1996  1  0,735

 112 Nisan  1998  1  1,002

 113 Nisan  1999  1  0,720

 114 Opel  1988  1  0,918

 115 Opel  1991  2  1,765

 116 Opel  1992  17  16,081

 117 Opel  1993  12  11,956

 118 Opel  1994  15  14,463

 119 Opel  1995  13  12,584

 120 Opel  1996  17  17,461

 121 Opel  1997  11  11,593

 122 Opel  1998  10  10,499

 123 Opel  1999  4  4,331

 124 Opel  2000  2  2,835

 125 Peugot  1986  1  0,725

 126 Peugot  1989  3  2,876

 127 Peugot  1990  1  1,420

 128 Peugot  1991  1  1,036

 129 Peugot  1992  3  2,232

 130 Peugot  1993  1  1,166

 131 Peugot  1994  2  2,037

 132 Peugot  1995  3  3,246
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 133 Peugot  1996  2  1,640

 134 Peugot  1997  1  1,037

 135 Peugot  1998  2  2,228

 136 Peugot  2000  1  0,970

 137 Peugot  2001  1  0,962

 138 Peugot  2002  1  1,201

 139 Peugot  2003  1  0,908

 140 Renault  1989  1  0,960

 141 Renault  1991  4  3,504

 142 Renault  1992  3  2,683

 143 Renault  1993  6  5,218

 144 Renault  1994  4  4,016

 145 Renault  1995  9  9,869

 146 Renault  1996  5  5,421

 147 Renault  1997  2  1,957

 148 Renault  1998  4  4,316

 149 Renault  1999  3  1  3,300

 150 Renault  2005  1  1,386

 151 Renault  2007  1  1,146

 152 Rover  1996  1  1,235

 153 Rover  1997  1  1,133

 154 Rover  1998  2  2,413

 155 Seat  1992  1  0,980

 156 Seat  1994  3  3,035

 157 Seat  1995  3  3,016

 158 Seat  1996  5  4,753

 159 Seat  1997  4  3,892

 160 Seat  1998  3  2,920

 161 Seat  2001  1  1,075

 162 Seat  2002  1  0,557

 163 Skoda  1987  1  1  0,420

 164 Skoda  1996  1  0,880

 165 Skoda  1998  2  2,006

 166 Skoda  1999  3  2,823

 167 Skoda  2005  1  1,163

 168 Suzuki  1991  1  0,729

 169 Toyota  1988  1  1,018

 170 Toyota  1992  1  1,093

 171 Toyota  1996  3  2,558

 172 Volswagen  1985  1  0,910

 173 Volswagen  1987  2  1,834
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 174 Volswagen  1988  4  1  3,572

 175 Volswagen  1989  6  5,358

 176 Volswagen  1990  12  11,309

 177 Volswagen  1991  14  1  13,268

 178 Volswagen  1992  15  2  13,324

 179 Volswagen  1993  13  13,278

 180 Volswagen  1994  20  20,927

 181 Volswagen  1995  8  8,132

 182 Volswagen  1996  19  1  17,917

 183 Volswagen  1997  6  5,620

 184 Volswagen  1997  1  0,837

 185 Volswagen  1998  1  0,943

 186 Volswagen  1998  1  1,253

 187 Volvo  1994  1  1,017

 188 Zaz  1991  1  0,719

 189 Żuk  1982  1  1,382

 190 Żuk  1987  1  1,410

 191 Żuk  1993  1  1,560

Suma:  735  25  716,315

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  2,120

160103  12,020

160107  0,120

160112  0,780

160113  0,120

160114  0,800

160117  570,892

160118  16,270

160119  11,340  1,204

160120  5,717

160122  3,371
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160199  10,409

160601  8,982

160801  0,040

Suma:  631,672  10,409

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 72,010

Suma:  72,010

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 ANPOL s.c. , 38-440 Iwonicz Zdrój 371000805

 2 CMC Poland sp. z o.o. Zawiercie, 272819315

 3 DSS Recykling sp. z o.o. D±browa Górnicza, 530964012

 4 FHU Plast-Met RECYKLING Stary S±cz, 120397585

 5 Katalizatory sp. z o.o. Poznań, 302640929

 6 MAG-FERUM sp.j. Nowy S±cz, 490029768

 7 RAF-EKOLOGIA sp. z o.o. Jedlicze, 370484149

 8 STALECO sp. z o.o. Krosno, 121400467

 9 Trans Południe sp. zo.o. Dębica, 180511146

 10 Złom Biała sp. z o.o. Rzeszów, 180146439

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,89

 96,18

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2016

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Stanisław Głowacki "AUTO - KRAM"

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

38-457 Zręcin, ul. Łukasiewicza 7

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 28, 38-457 Zręcin

NIP 6841134972

REGON 370379808

Telefon/faks/e-mail 013-43-18-200

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.
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1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1

 2 Uaz  1979  1  2,280

Suma:  1  2,280

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 Alfa Romeo  1997  1  1,240

 2 Alfa Romeo  1998  2  2,350

 3 Alfa Romeo  1999  2  2,360

 4 Alfa Romeo  2000  1  1,200

 5 Alfa Romeo  2001  1  1,200

 6 Audi  1986  1  1,000

 7 Audi  1987  2  1,950

 8 Audi  1988  3  3,120

 9 Audi  1990  7  1  6,850

 10 Audi  1991  5  5,110

 11 Audi  1992  8  9,060

 12 Audi  1993  1  1,120

 13 Audi  1994  2  2,140

 14 Audi  1995  4  4,140

 15 Audi  1996  3  3,170

 16 Audi  1997  1  1,140

 17 Audi  1998  2  2,380

 18 BMW  1990  1  1,530

 19 BMW  1992  1  1,120

 20 BMW  1993  1  1,100

 21 BMW  1994  1  1,400

 22 BMW  1995  2  2,440

 23 BMW  1996  2  2,620

 24 BMW  1997  1  1,340

 25 Chevrolet  1996  1  0,830

 26 Chrysler  1990  1  1,400

 27 Chrysler  1993  1  1,500

 28 Chrysler  1998  1  1,600
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 29 Citroen  1991  1  1,210

 30 Citroen  1992  1  0,780

 31 Citroen  1994  2  2,200

 32 Citroen  1995  1  0,650

 33 Citroen  1996  2  1,940

 34 Citroen  1998  3  3,390

 35 Citroen  1999  2  1,950

 36 Citroen  2000  1  1,080

 37 Citroen  2001  1  1,530

 38 Citroen  2003  1  0,910

 39 Dacia  1991  1  0,940

 40 Daewoo  1990  1  1,060

 41 Daewoo  1994  1  0,580

 42 Daewoo  1995  2  1,470

 43 Daewoo  1996  4  3,139

 44 Daewoo  1997  10  6,993

 45 Daewoo  1998  11  7,940

 46 Daewoo  1999  12  8,560

 47 Daewoo  2000  9  8,001

 48 Daewoo  2001  1  1,200

 49 Daewoo  2012  1  0,800

 50 Fiat  1984  2  2,130

 51 Fiat  1987  2  1,100

 52 Fiat  1989  1  0,920

 53 Fiat  1990  4  4,090

 54 Fiat  1991  4  2,370

 55 Fiat  1992  5  3,600

 56 Fiat  1993  10  6,780

 57 Fiat  1994  27  19,825

 58 Fiat  1995  30  22,575

 59 Fiat  1996  38  28,160

 60 Fiat  1997  41  33,245

 61 Fiat  1998  40  32,515

 62 Fiat  1999  27  21,655

 63 Fiat  2000  28  25,210

 64 Fiat  2001  7  5,530

 65 Fiat  2002  4  2,795

 66 Fiat  2003  1  0,850

 67 Fiat  2005  1  0,680

 68 Ford  1984  2  1,780

 69 Ford  1985  1  1,080
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 70 Ford  1988  1  1,700

 71 Ford  1989  1  0,780

 72 Ford  1991  5  5,580

 73 Ford  1992  8  7,390

 74 Ford  1993  8  7,535

 75 Ford  1994  13  14,590

 76 Ford  1995  12  12,250

 77 Ford  1996  11  11,730

 78 Ford  1997  7  8,210

 79 Ford  1998  5  5,730

 80 Ford  1999  8  9,742

 81 Ford  2000  5  6,700

 82 Ford  2001  4  4,880

 83 Ford  2002  1  1,500

 84 FSO  1992  3  3,100

 85 FSO  1993  3  3,225

 86 FSO  1995  3  3,155

 87 FSO  1996  3  3,200

 88 FSO  1997  4  4,160

 89 FSO  1998  4  4,450

 90 FSO  2000  1  1,040

 91 Gaz  1999  1  1,900

 92 Honda  1992  4  4,000

 93 Honda  1993  1  0,920

 94 Honda  1994  5  4,815

 95 Honda  1995  6  5,740

 96 Honda  1996  6  6,460

 97 Honda  1997  1  0,970

 98 Honda  1999  2  2,080

 99 Hundaj  1992  1  1,170

 100 Hundaj  1994  1  0,980

 101 Hundaj  1998  2  1,800

 102 Hundaj  1999  1  0,870

 103 Iveco  1996  1  1,980

 104 Kia  1996  1  1,380

 105 Kia  1997  2  1,770

 106 Kia  2001  1  1,800

 107 Lancia  1994  1  1,180

 108 Lancia  1998  1  1,040

 109 Lancia  1999  1  1,420

 110 Lublin  1995  1  1,900
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 111 Lublin  1999  2  3,560

 112 Lublin  2002  1  2,040

 113 Mazda  1988  1  0,820

 114 Mazda  1994  3  3,220

 115 Mazda  1995  1  0,980

 116 Mazda  1996  3  3,175

 117 Mazda  1997  1  0,970

 118 Mazda  2000  2  2,430

 119 Mazda  2002  1  1,250

 120 Mercedes-Benz  1981  1  2,040

 121 Mercedes-Benz  1983  1  1,620

 122 Mercedes-Benz  1989  1  1,380

 123 Mercedes-Benz  1990  1  1,260

 124 Mercedes-Benz  1993  1  1,280

 125 Mercedes-Benz  1995  1  1,420

 126 Mercedes-Benz  1996  1  1,650

 127 Mercedes-Benz  1997  2  3,140

 128 Mercedes-Benz  1999  3  4,460

 129 Mitsubishi  1987  1  1,585

 130 Mitsubishi  1989  1  1,055

 131 Mitsubishi  1993  1  1,220

 132 Mitsubishi  1997  1  1,020

 133 Nisan  1988  1  1,600

 134 Nisan  1993  2  2,000

 135 Nisan  1994  2  1,580

 136 Nisan  1995  2  1,470

 137 Nisan  1996  3  3,680

 138 Nisan  1997  3  3,085

 139 Nisan  1998  3  3,290

 140 Nisan  1999  1  0,770

 141 Opel  1984  1  0,870

 142 Opel  1986  1  0,920

 143 Opel  1988  1  0,780

 144 Opel  1989  1  0,940

 145 Opel  1990  1  0,820

 146 Opel  1991  10  9,320

 147 Opel  1992  13  12,572

 148 Opel  1993  18  16,590

 149 Opel  1994  23  22,730

 150 Opel  1995  30  30,258

 151 Opel  1996  30  29,700
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 152 Opel  1997  19  21,300

 153 Opel  1998  10  11,630

 154 Opel  1999  12  13,460

 155 Opel  2000  4  2,860

 156 Opel  2001  3  3,180

 157 Opel  2002  3  3,200

 158 Peugot  1992  1  1,300

 159 Peugot  1993  5  4,090

 160 Peugot  1994  7  5,840

 161 Peugot  1995  9  8,410

 162 Peugot  1996  6  5,750

 163 Peugot  1997  7  5,725

 164 Peugot  1998  6  6,690

 165 Peugot  1999  5  6,145

 166 Peugot  2000  3  3,005

 167 Peugot  2001  2  2,080

 168 Peugot  2004  1  0,870

 169 Pontiac  1993  1  1,560

 170 Renault  1983  1  0,800

 171 Renault  1988  1  0,720

 172 Renault  1990  2  1,809

 173 Renault  1991  3  2,305

 174 Renault  1992  4  4,230

 175 Renault  1993  5  3,985

 176 Renault  1994  5  4,790

 177 Renault  1995  7  6,410

 178 Renault  1996  19  19,420

 179 Renault  1997  9  9,771

 180 Renault  1998  13  14,555

 181 Renault  1999  5  5,540

 182 Renault  2000  2  2,140

 183 Renault  2001  2  2,040

 184 Renault  2002  2  2,170

 185 Renault  2004  1  0,820

 186 Renault  2007  1  1,030

 187 Rover  1994  1  1,420

 188 Rover  1997  1  1,105

 189 Rover  1998  2  2,260

 190 Rover  1999  1  0,970

 191 Saab  1997  1  1,240

 192 Seat  1991  1  0,970
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 193 Seat  1992  1  0,890

 194 Seat  1993  3  2,660

 195 Seat  1994  4  3,545

 196 Seat  1995  9  8,380

 197 Seat  1996  9  8,920

 198 Seat  1997  5  4,880

 199 Seat  1998  4  4,020

 200 Seat  1999  1  1,020

 201 Seat  2000  2  1,950

 202 Skoda  1989  2  1,570

 203 Skoda  1991  4  3,090

 204 Skoda  1992  1  0,850

 205 Skoda  1994  1  0,760

 206 Skoda  1995  3  2,710

 207 Skoda  1996  3  2,650

 208 Skoda  1997  2  1,700

 209 Skoda  1998  5  4,710

 210 Skoda  1999  3  2,820

 211 Skoda  2002  1  1,040

 212 Subaru  1992  1  0,790

 213 Subaru  1993  1  1,100

 214 Suzuki  1994  1  0,600

 215 Suzuki  1995  3  2,325

 216 Suzuki  1996  1  0,560

 217 Suzuki  1997  1  1,080

 218 Suzuki  1998  1  0,785

 219 Toyota  1995  2  2,280

 220 Toyota  1996  1  0,980

 221 Uaz  1987  1  1,850

 222 Volswagen  1986  1  0,888

 223 Volswagen  1987  4  3,350

 224 Volswagen  1988  6  5,145

 225 Volswagen  1989  6  5,013

 226 Volswagen  1990  12  11,395

 227 Volswagen  1991  16  15,725

 228 Volswagen  1992  31  30,855

 229 Volswagen  1993  26  26,785

 230 Volswagen  1994  24  25,675

 231 Volswagen  1995  15  15,310

 232 Volswagen  1996  17  18,780

 233 Volswagen  1997  13  12,085
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 234 Volswagen  1998  6  5,717

 235 Volswagen  1999  5  4,760

 236 Volswagen  2000  1  1,890

 237 Volswagen  2001  1  1,420

 238 Volvo  1994  4  1,160

 239 Volvo  1996  2  1,890

 240 Volvo  1998  1  1,240

 241 Żuk  1988  2  2,740

 242 Żuk  1997  1  1,450

Suma:  1 192  1  1 150,378

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  4,765

130701  0,069

130702  0,037

160103  12,845

160107  0,480

160112  0,264

160113  0,050

160114  0,852

160116  4,160

160117  923,593

160118  20,677

160119  32,240

160120  6,630

160122  12,880

160199  24,130

160601  9,091

160801  0,945

Suma:  1 015,848  24,130

2.2.3.
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Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 96,716

Suma:  96,716

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 DS. AUTO Sp. z o.o. Crzanów, 121408687

 2 DSS Recykling sp. z o.o. Sandomierz, 530964012

 3 ELEKTRO Bogusław Bargieł Jedlicze, 370410040

 4 LEADMET RECYKLING sp. z o.o. Warszawa, 146851650

 5 PPHU EFEMERYDA s.c. Lublin, 061623908

 6 RAN OIL sp. z o.o. Tarnów, 

 7 STALECO sp. z o.o. Kraków, 121400467

 8 Trans Południe sp. zo.o. Dębica, 180511146

 9 WTÓR-STEEL Sp. z o.o. Stalowa Wola, 180050691

 10 Złom Biała sp. z o.o. Rzeszów, 180146439

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 97,90

 94,67

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2016

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu WTÓR - STEEL Sp. z o.o.

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy 37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12

NIP 8652411621

REGON 180050691

Telefon/faks/e-mail 158135739

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]
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 1 Ford  1996  11,720

 2 Mazda  1998  1  1,550

 3 Mercedes-Benz  1989  1  1,505

 4 Mercedes-Benz  1998  1  1,630

 5 Opel  1985  1  0,960

 6 Opel  1998  1  1,695

 7 Volswagen  1995  1  1,285

 8 Volswagen  1996  1  1,760

Suma:  7  22,105

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130205  0,035

130205  0,027

130208  0,016

160103  0,192

160117  8,299

160118  0,669

160119  1,800

160601  0,096

Suma:  11,134

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 0,110

Suma:  0,110

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 Akpol Adam Ku¶ Krasnik, 060066311

 2 Cognar S.A. Stalowa Wola, 012859760

 3 Gran Tech sp. z o.o. Sieniawa, 180832235

3049



 4 Kowar sp. z o.o. Rzeszów, 180524485

 5 RAN-DICMAR sp. z o.o. Tarnobrzeg, 830388266

 6 Wtórsal sp.j. Stalowa Wola, 830012650

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,95

 95,95

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2016

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu Firma HandlowoUsługowa Barbara Karnas

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

Ujkowice, 208, 37-713 Maćkowice

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy Ujkowice, ul. Ujkowice 208, 37-713 Maćkowice

NIP 7951723227

REGON 651492915

Telefon/faks/e-mail 501053534

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 Alfa Romeo  1997  2  2,500

 2 Alfa Romeo  1998  1  1,300

 3 Alfa Romeo  1999  3  3,630

 4 Alfa Romeo  2000  1  1,290

 5 Audi  1987  4  4,370

 6 Audi  1989  2  2,110

 7 Audi  1990  4  4,590

 8 Audi  1991  2  2,080

 9 Audi  1995  1  1,220

 10 Audi  1996  1  1,020

 11 Audi  1997  1  1,350

 12 BMW  1991  2  1  2,075

 13 BMW  1992  2  2,460

 14 BMW  1993  2  2,800

 15 BMW  1994  1  1,140

 16 BMW  1995  1  1,210
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 17 BMW  1997  1  1,280

 18 Chevrolet  1998  1  2,410

 19 Chrysler  2001  1  1,750

 20 Citroen  1992  1  0,730

 21 Citroen  1995  1  0,940

 22 Citroen  1996  1  0,840

 23 Citroen  1997  2  1,880

 24 Citroen  2002  1  0,970

 25 Daewoo  1995  1  0,640

 26 Daewoo  1996  6  5,170

 27 Daewoo  1997  7  6,735

 28 Daewoo  1998  9  7,275

 29 Daewoo  1999  11  10,005

 30 Daewoo  2000  7  5,980

 31 Daewoo  2002  1  0,780

 32 Daihatsu  1998  1  0,830

 33 Daimlerchrysler  1996  1  1,340

 34 Fiat  1983  1  0,600

 35 Fiat  1987  1  0,610

 36 Fiat  1988  1  0,600

 37 Fiat  1989  1  0,620

 38 Fiat  1990  2  1,200

 39 Fiat  1991  2  1,580

 40 Fiat  1992  1  1,050

 41 Fiat  1993  5  3,670

 42 fiat  1994  9  6,410

 43 Fiat  1995  11  8,465

 44 Fiat  1996  8  6,670

 45 Fiat  1997  19  16,612

 46 Fiat  1998  11  9,740

 47 Fiat  1999  18  1  16,035

 48 Fiat  2000  11  7,700

 49 Fiat  2001  4  3,520

 50 Fiat  2003  2  1,495

 51 Ford  1990  2  2,360

 52 Ford  1991  1  0,890

 53 Ford  1992  1  0,830

 54 Ford  1993  58  1  5,480

 55 Ford  1994  5  6,475

 56 Ford  1995  3  4,295

 57 Ford  1996  12  14,560
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 58 Ford  1997  16  19,326

 59 Ford  1998  6  7,865

 60 Ford  1999  3  3,420

 61 Ford  2000  2  2,170

 62 Ford  2001  2  2,475

 63 Ford  2002  3  3,800

 64 Ford  2003  2  2,850

 65 FSO  1994  1  1,060

 66 FSO  1995  2  2,080

 67 FSO  1996  2  2,210

 68 FSO  1997  3  3,335

 69 FSO  1998  2  2,225

 70 FSO  1999  3  3,895

 71 Gaz  2004  1  2,200

 72 Honda  1992  1  0,890

 73 Honda  1993  2  2,165

 74 Honda  1994  3  3,100

 75 Honda  1995  2  1,980

 76 Honda  1998  2  2,220

 77 Hundaj  1991  1  0,920

 78 Hundaj  1992  1  0,970

 79 Hundaj  1996  2  2,225

 80 Hundaj  1997  2  1,375

 81 Hundaj  1998  1  0,960

 82 Hundaj  1999  1  1,330

 83 Kia  1996  1  1,000

 84 Lublin  1986  1  1,340

 85 Lublin  1995  1  1,980

 86 Lublin  1996  1  2,000

 87 Lublin  1997  1  1,800

 88 Lublin  1999  1  1  0,350

 89 Lublin  2001  1  2,020

 90 Mazda  1988  1  0,920

 91 Mazda  1991  1  1,025

 92 Mazda  1994  2  2,260

 93 Mazda  1995  2  2,385

 94 Mazda  1996  1  1,050

 95 Mazda  1997  1  1,110

 96 Mercedes-Benz  1984  1  1,155

 97 Mercedes-Benz  1991  1  1,520

 98 Mercedes-Benz  1993  1  1,400
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 99 Mercedes-Benz  1995  1  1,865

 100 Mercedes-Benz  1996  1  1,480

 101 Mercedes-Benz  1999  3  2  3,210

 102 Mercedes-Benz  2001  1  1  0,440

 103 Mitsubishi  1994  1  0,880

 104 Mitsubishi  1995  1  1,100

 105 Mitsubishi  1999  1  1  0,445

 106 Nisan  1990  1  1,010

 107 Nisan  1991  1  0,930

 108 Nisan  1995  2  1,835

 109 Nisan  1996  2  1,880

 110 Nisan  1997  2  2,190

 111 Opel  1990  3  2,890

 112 Opel  1991  2  2,000

 113 Opel  1992  17  17,115

 114 Opel  1993  9  9,235

 115 Opel  1994  15  14,980

 116 Opel  1995  19  20,145

 117 Opel  1996  19  20,550

 118 Opel  1997  10  11,010

 119 Opel  1998  7  7,695

 120 Opel  1999  4  4,000

 121 Opel  2000  4  4,455

 122 Opel  2001  2  2,210

 123 Peugot  1989  1  0,940

 124 Peugot  1991  1  1,120

 125 Peugot  1992  1  0,760

 126 Peugot  1994  2  2,600

 127 Peugot  1995  2  1,500

 128 Peugot  1996  3  3,080

 129 Peugot  1998  1  1,080

 130 Peugot  2001  1  1,200

 131 Plymouth  1997  1  1,500

 132 Renault  1991  1  0,830

 133 Renault  1993  3  2,555

 134 Renault  1994  7  7,245

 135 Renault  1995  5  5,495

 136 Renault  1996  9  9,020

 137 Renault  1997  5  5,000

 138 Renault  1998  6  6,570

 139 Renault  1999  5  5,340
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 140 Renault  2000  1  1,300

 141 Renault  2001  1  1,140

 142 Renault  2002  1  1,085

 143 Renault  2003  1  1,040

 144 Renault  2008  1  1,250

 145 Rover  1996  1  1,160

 146 Rover  1998  2  2,200

 147 Rover  1999  1  1,165

 148 Rover  2000  1  1,020

 149 Seat  1991  1  0,890

 150 Seat  1993  1  1,050

 151 Seat  1994  6  5,930

 152 Seat  1995  1  0,980

 153 Seat  1996  1  0,890

 154 Seat  1997  5  4,915

 155 Seat  1998  2  2,116

 156 Seat  1999  2  1,880

 157 Skoda  1995  1  0,910

 158 Skoda  1997  2  1,905

 159 Skoda  1998  1  0,920

 160 Skoda  1999  1  1,060

 161 Skoda  2000  1  1,290

 162 Subaru  2000  1  0,820

 163 Suzuki  1992  1  1  0,200

 164 Suzuki  1998  1  0,980

 165 Toyota  1991  1  1,135

 166 Toyota  1993  1  1,000

 167 Toyota  1996  1  1,130

 168 Trabant  1990  1  0,600

 169 Volswagen  1987  1  0,720

 170 Volswagen  1988  3  2,900

 171 Volswagen  1989  4  4,285

 172 Volswagen  1990  6  5,955

 173 Volswagen  1991  5  5,310

 174 Volswagen  1992  11  13,335

 175 Volswagen  1993  20  21,395

 176 Volswagen  1994  12  13,135

 177 Volswagen  1995  16  16,575

 178 Volswagen  1996  13  13,400

 179 Volswagen  1997  7  7,850

 180 Volswagen  1998  6  5,892
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 181 Volswagen  1999  2  2,325

 182 Volswagen  2001  1  1,130

 183 Volvo  1996  1  1,200

 184 Volvo  1997  1  1,580

 185 Volvo  1999  1  1,320

 186 Wartburg  1987  1  0,860

 187 Waz  1988  1  0,960

Suma:  692  9  658,001

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

130208  2,640

160103  16,588

160107  0,179

160112  0,320

160113  0,590

160115  2,292

160117  434,973

160118  24,143

160119  9,960  25,558

160122  2,060

160199  0,112  3,090

160601  9,230

160801  0,150

Suma:  503,237  25,558

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 90,751

Suma:  90,751

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
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Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 F.H. ALU-MED Nowy S±cz, 120167371

 2 F.H.U. GAl-KOL Przemy¶l, 650889800

 3 GPR Guma i Plastik Recykling 

sp. z o.o.

Zarzecze, 650020410

 4 GREN RES sp. z o.o. Rzeszów, 362637263

 5 H.S.W. EURO-MET Wi±zownica, 650088402

 6 KATBAX Biała Podlaska, 061361936

 7 LUB-EKO-PLUS Lublin, 004180021

 8 METKOM sp. z o.o. Dębica, 180048843

 9 RAN OIL sp. z o.o. Tarnów, 850522921

 10 WOBI-STAL sp. z o.o. Stalowa Wola, 180291897

 11 WTÓR-STEEL Sp. z o.o. Stalowa Wola, 830012650

 12 Złom Biała sp. z o.o. Rzeszów, 180146439

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 95,90

 91,49

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 2016

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW RYSZARD FLORKIEWICZ

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

, ul. Sienkiewicza /151,  39-40 Tarnobrzeg

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy , ul. Sienkiewicza /151,  39-40 Tarnobrzeg

NIP 7711010924

REGON 590374232

Telefon/faks/e-mail

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 

niekompletnych

Lp. Marka pojazdów Rok produkcji Liczba pojazdów [szt.]

ogólna liczba 

pojazdów

Ogólna masa 

pojazdów

[Mg]

 1 BMW  1994  1  1,174

 2 Daewoo  1999  1  0,754

 3 Daihatsu  1996  1  0,476

 4 Fiat  1996  1  1,740
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 5 Fiat  1998  1  1,630

 6 Fiat  2002  1  0,668

 7 Ford  1996  2  2,457

 8 Ford  2000  1  1,105

 9 FSO  1995  1  1,045

 10 Mercedes-Benz  1994  1  1,205

 11 Opel  1996  3  1  2,684

 12 Opel  1998  1  1,185

 13 Renault  1997  1  1,058

Suma:  16  1  17,181

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przkazanych do odzysku i recyklingu, a  także masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z poojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.
Rodzaj 

odpadu

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi i 

recyklingowi na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

energii na stacji 

demontażu

[Mg]

Masa odpadów przekazanych do:

recyklingu/

odzysku

[Mg]

odzysku 

energii

[Mg]

unieszkodliwiania

[Mg]

rozdrabniania w 

strzępiarce

[Mg]

160118  0,198

160199  13,603

Suma:  13,801

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

Masa przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i 

części

[Mg]

 2,080

Suma:  2,080

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko 

przedsiębiorcy

Adres siedziby lub 

zamieszkania

Telefon/faks/e-mail REGON

 1 LESTA sp.j. Tarnobrzeg, 830194467

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Rodzaj informacji [ % ]

Osiągnięty poziom odzysku

Osiągnięty poziom recyklingu

 86,90

 86,90
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Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

2016Rok sprawozdawczy:

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę

REGON 180050691

WTÓR - STEEL Sp. z o.o.Nazwa

37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12Adres

PKD : DN37.10.Z

PKD od 2007 :

Próba strzępienia

OS.III.78.80.2017Numer zestawienia :

Miejsce przeprowadzenia próby : 37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12

Stalowa Wola1818011Gmina :

Masa przekazanych pojazdów [Mg] :  36,5500

Data wykonania próby : 28-12-2016

Frakcje materiałowe Masa [Mg] Zawartość [%]

frakcja metali żelaznych  28,0000  76,61

frakcja metali nieżelaznych

frakcja tworzywa sztucznego

frakcja szkła

frakcja lekka i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych

frakcja lekka i pyłów zawierających substancje niebezpieczne

 1,0900  2,97

 7,0600  19,32

frakcja pozostałości  0,4000  1,10

Stacje demontażuLp.

PSW WTÓRSTAL Sp. J.

Stalowa, ul. Przemysłowa 19, 37-450 Stalowa Wola 1

1818011 Stalowa Wola
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