Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma
L.p.
1.

2.

Firma, adres siedziby

NIP

REGON

Firma Usługowa „AMELIA”
Stanisław Żywicki
ul. Rogali 9
83-424 Lipusz

591-100-82-10

190936932

SITA Pomorze Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
83-400 Kościerzyna

591-10-03-833

zm. dnia 18.02.2014r.
„SITA PÓŁNOC” Sp.z o.o.
ul. Trakt Sw. Wojciecha
43/45
80-044 Gdańsk

190943843

Rodzaj
odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

- odprowadzanie i oczyszczenie ścieków bytowogospodarczych z przydomowych bezodpływowych
zbiorników na ścieki – kod PKD 37.00.Z
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne –
kod PKD 38.11.Z

1/2012
wpis z dnia
14.02.2012r.

- ścieki bytowo-gospodarcze
2/2012
z przydomowych bezodpływowych zbiorników
wpis z dnia
na ścieki
21.03.2012r.
- odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny
do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nie ujęte w innych grupach – kod 15
- zużyte lub nie nadające się do użytkowania
pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe),
odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji
pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14
oraz podgrup 16 06 i 16 08) – kod 16 01
- odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
– kod 16 02
- partie produktów nie odpowiadające
wymaganiom oraz produkty przeterminowane
lub nieprzydatne do użytku – kod 16 03
- baterie i akumulatory – kod 16 06
- odpady różne – kod 16 80
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- odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń
losowych – kod 16 81
- odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych –
kod 16 82
- odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych) – kod 17
- odpady z instalacji i urządzeń służących
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody
do celów przemysłowych – kod 19
- odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie – kod 20
- opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności –
bardzo toksyczne i toksyczne) – kod 15 01 10*
- opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi – kod 15 01 11*
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp. – kod 17 01
80
- odpady z remontów i przebudowy dróg – kod 17
01 81
- inne nie wymienione odpady – kod 17 01 82
- odpadowa papa – kod 17 03 80
- gleba i ziemia, w tym kamienie, nie wymienione
w 17 05 03 – kod 17 05 04

zmiana
z dnia
18.02.2014r.
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- urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17
05 05 – kod 17 05 06
3.

Przedsiębiorstwo Robót
Sanitarno-Porządkowych S.A.
Trakt Św. Wojciecha 43/45
80-044 Gdańsk

583-000-38-46

190042005

- z przydomowych bezodpływowych zbiorników
na ścieki
- odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie (z wyłączeniem 1501) – kod 20 01
(papier i tektura, szkło, odpady kuchenne
ulegające biodegradacji, odzież, tekstylia, oleje
i tłuszcze jadalne, leki inne niż wymienione
w 200131, baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 200133, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 200121, 200123, 200135, drewno inne niż
wymienione w 200137, tworzywa sztuczne,
metale, odpady zmiotek wentylacyjnych, inne
niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny)
- odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)
– kod 20 02 (odpady ulegające biodegradacji,
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne odpady
nieulegające biodegradacji)
- inne odpady komunalne - kod 20 03
(niesegregowane/zmieszane odpady komunalne,
odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic
i parków, szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących do gromadzenia nieczystości, odpady
ze studzienek kanalizacyjnych, odpady
wielkogabarytowe, odpady komunalne
niewymienione w innych podgrupach)

3/2012
wpis z dnia
09.04.2012r.
wykreślono
dnia
30.09.2013r.
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4.

Remondis Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 42
81-061 Gdynia
z siedzibą w Warszawie, ul.
Zawodzie 16

728-01-32-515

011089141

4/2012
- odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie – kod 20
wpis z dnia
- odpady komunalne segregowane
03.07.2012r.
i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
– kod 20 01 (papier i tektura, szkło, odpady
kuchenne ulegające biodegradacji, odzież,
tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I
i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia
zawierające freony, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25, farby,
tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne, farby,
tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27, detergenty
zawierające substancje niebezpieczne, detergenty
inne niż wymienione w 20 01 29, leki
cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne niż
wymienione w 20 01 31, 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 baterie, baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki, zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35, drewno zawierające
substancje niebezpieczne, drewno inne niż
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wymienione w 20 01 37, tworzywa sztuczne,
metale, odpady zmiotek wentylacyjnych, środki
ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny)
- odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)
– kod 20 02 (odpady ulegające biodegradacji,
gleba i ziemia w tym kamienie, inne odpady
nieulegające biodegradacji)
- inne odpady komunalne – kod 20 03
(niesegregowane – zmieszane odpady
komunalne; odpady z targowisk, odpady z
czyszczenia ulic
i placów, szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących gromadzeniu nieczystości, odpady
ze studzienek kanalizacyjnych, odpady
wielkogabarytowe, odpady komunalne
niewymienione w innych podgrupach)
5.

ELWOZ Sp. z o.o.
ul. Słupska 2
83-340 Sierakowice

589-10-50-774

191060318

- odpady opakowaniowe – kod 15
(opakowania z papieru i tektury, z tworzyw
sztucznych, z drewna, z metali, wielomateriałowe,
ze szkła, z tekstyliów, zmieszane odpady
opakowaniowe)
- odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię
z terenów zanieczyszczonych) – kod 17 (odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów, gruz ceglany, odpady innych
materiałów ceramicznych i elementów

5/2012
wpis z dnia
23.07.2012r.
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wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
odpady z remontów i przebudowy dróg, inne
nie wymienione odpady, drewno, szkło, tworzywo
sztuczne, asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
odpadowa papa)
- odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie – kod 20 01 (papier
i tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające
biodegradacji, odzież, tekstylia, oleje i tłuszcze
jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01
27, detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
leki inne niż wymienione w 20 01 31, baterie
i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
tworzywa sztuczne, metale, odpady zmiotek
wentylacyjnych, środki ochrony roślin inne niż
wymienione w 20 01 19, inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób selektywny)
- odpady z ogrodów i parków (w tym
z cmentarzy) – kod 20 02 (odpady ulegające
biodegradacji, gleba i ziemia w tym kamienie,
inne odpady nieulegające biodegradacji)
- inne odpady komunalne – kod 20 03
(niesegregowane – zmieszane odpady
komunalne; odpady z targowisk, odpady z
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czyszczenia ulic
i placów, szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących gromadzeniu nieczystości, odpady
ze studzienek kanalizacyjnych, odpady
wielkogabarytowe, odpady komunalne
niewymienione w innych podgrupach)
6.

Usługi Transportowe
Stanisław Staubach
ul. Miodowa 10
77-127 Nakla

842-108-70-43

771387890

6/2012
- odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
wpis z dnia
opakowaniowymi jak: opakowania z papieru i
10.09.2012r.
tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali,
wielomateriałowe, ze szkła, z tekstyliów itd.) –
kod 15 01
- zużyte opony – kod 16 01 03
- odpady materiałów i elementów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły,
płyty, ceramika itp.) – kod 17 01
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych –
kod 17 02
- asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 – kod 17
03 02
- odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali –
kod 17 04
- tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07 – kod 17 05 08
- materiały izolacyjne inne niże wymienione w 17
06 01 i 17 06 03 – kod 17 06 04
- materiały konstrukcyjne zawierające gips inne
niż wymienione w 17 08 01 – kod 17 08 02
- zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
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09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04
- odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie (z wyjątkiem 15 01) – kod 20 01
- odpady z ogrodów i parków (w tym z
cmentarzy) – kod 20 02 (odpady ulegające
biodegradacji, gleba i ziemia w tym kamienie,
inne odpady nieulegające biodegradacji)
- inne odpady komunalne – kod 20 03
(niesegregowane – zmieszane odpady
komunalne; odpady z targowisk, odpady z
czyszczenia ulic
i placów, szlamy ze zbiorników bezodpływowych
służących gromadzeniu nieczystości, odpady
ze studzienek kanalizacyjnych, odpady
wielkogabarytowe, odpady komunalne
niewymienione w innych podgrupach)
7.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
„STARKOM” Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański

592-020-31-58

190046500

- odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi) – kod 15 01
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne – 15 02
- odpady materiałów i elementów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły,
płyty, ceramika) – kod 17 01
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych –
kod 17 02
- odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte
w innych grupach – kod 19 08
- odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie – kod 20

7/2012
wpis z dnia
28.09.2012r.
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- odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie (z wyłączeniem 15 01) – kod 20 01
- odpady z ogrodów i parków
(w tym z cmentarzy) – kod 20 02
- inne odpady komunalne – kod 20 03
8.

Firma Usług Komunalnych
„Janpol” Jacek Jednac
ul. Jankowska 13
80-180 Gdańsk Jankowo

583-189-73-66

220114383

- odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie (z wyłączeniem 15 01) – kod 20 01
- odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)
– kod 20 02
- inne odpady komunalne – kod 20 03
- odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi) – kod 15 01
- zużyte opony – kod 16 01 03
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów – kod 17 01 01
- gruz ceglany – kod 17 01 02
- odpady innych materiałów ceramicznych i
elementy wyposażenia – kod 17 01 03
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06 – kod 17 01 07
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych –
kod 17 02 01 – 17 02 03
- asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 –
kod 17 03 02
- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali –
kod 17 04 01 – 17 04 07

8/2012
wpis z dnia
26.10.2012r.

zmiana
z dnia
19.02.2013r.
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- kable inne niż wymienione w 17 04 10 –
kod 17 04 11
- tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07 – kod 17 05 08
- zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04
- odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie – kod 20 01 13 – 20
01 15, 20 01 19, 20 01 26, 20 01 28 – 20 01 32,
20 01 37*, 20 01 41, 20 01 41, 20 01 80
- inne odpady komunalne – kod 20 03 04, 20 03
06, 20 03 07, 20 03 99
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