Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Parczew
Stan na 01.01.2020 r.
Lp.

Nazwa firmy lub imię,
nazwisko i adres
przedsiębiorcy

oznaczenie
siedziby i adres

numer
identyfikacj
i
podatkowej
(NIP)

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
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Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piwonia 73,
21-200 Parczew

539-000-26- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
98
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 - opakowania z drewna;
15 01 04 - opakowania z metali;
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 - opakowania z szkła;
15 01 09 - opakowania z tekstyliów;
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin
l i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne);
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;
16 01 03 – zużyte opony;
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
17 01 02 - gruz ceglany;
17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia;
7 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06;
17 02 01 – drewno;
17 02 02 – szkło;
17 02 03 – tworzywa sztuczne;
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01;
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz;
17 04 02 – aluminium;
17 04 03 – ołów;
17 04 04 – cynk;
17 04 05 – żelazo i stal;
17 04 06 – cyna;
17 04 07 – mieszaniny metali;
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07;

numer
rejestrowy

1/2012

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06
03;
17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01;
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03;
20 01 01 - papier i tektura;
20 01 02 - szkło;
20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
20 01 10 -odzież;
20 01 11 - tekstylia;
20 01 13*-rozpuszczalniki;
20 01 14*-kwasy;
20 01 15*-alkalia;
20 01 17* - odczynniki fotograficzne;
20 01 19* - środki ochrony roślin l i II kasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
20 01 23* - urządzenia zawierające freony;
20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż jadalne;
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 - detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 - leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz
nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub
bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowanymi bateriami
i akumulatorami zawierającymi te baterie;
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia
zawierające freony zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające
freony i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające
niebezpiecznych składników;
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 38 - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych;
20 01 39 - tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych;
20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin l i II klasy
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,

insektycydy);
20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie [z wyłączeniem odpadów opakowaniowych (włącznie
z
selektywnie
gromadzonymi
komunalnymi
odpadami
opakowaniowymi)];
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji;
20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 - odpady z targowisk;
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości;
20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.
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Koma Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sikorskiego
19c
19-300 Ełk

8481860185 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 - opakowania z drewna;
15 01 04 - opakowania z metali;
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 - opakowania z szkła;
15 01 09 – opakowania z tekstyliów;
16 01 03 - zużyte opony;
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia;
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06;
17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03;
20 01 01 - papier i tektura;
20 01 02 - szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
20 01 10 – odzież;
20 01 11 - tekstylia;
20 01 13* - rozpuszczalniki;
20 01 14*- kwasy;
20 01 15 *- alkalia;
20 01 17* - odczynniki fotograficzne;
20 01 19* - środki ochrony roślin;
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
20 01 23* - urządzenia zawierające freony;
20 01 25* - oleje i tłuszcze jadalne;
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27;
20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34* - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki;
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż

7/2018

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
20 01 39 – tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 – odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki
wentylacyjne);
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;
20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 – odpady z targowisk;
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości;
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
3

Koma Lublin Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 2
20-209 Lublin

9462679634 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 - opakowania z drewna;
15 01 04 - opakowania z metali;
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 - opakowania z szkła;
15 01 09 – opakowania z tekstyliów;
16 01 03 - zużyte opony;
17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów;
17 01 02 – gruz ceglany;
17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia;
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06;
17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03;
20 01 01 - papier i tektura;
20 01 02 - szkło;
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
20 01 10 – odzież;
20 01 11 - tekstylia;
20 01 13* - rozpuszczalniki;
20 01 14*- kwasy;
20 01 15 *- alkalia;
20 01 17* - odczynniki fotograficzne;
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20 01 19* - środki ochrony roślin;
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
20 01 23* - urządzenia zawierające freony;
20 01 25* - oleje i tłuszcze jadalne;
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27;
20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;
20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31;
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34* - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki;
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne;
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
20 01 39 – tworzywa sztuczne;
20 01 40 – metale;
20 01 41 – odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki
wentylacyjne);
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji;
20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
20 03 02 – odpady z targowisk;
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości;
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

