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

Firma, adres siedziby

NIP

REGON

1.

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.
ul. Łączna 4a
64-920 Piła

764-17-96-232

570302283

Rodzaj
odbieranych odpadów komunalnych

Numer
rejestrowy

Kod 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie; kod 20 01 – odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z
wyłączeniem 15 01); kod 20 02 – odpady z ogrodów i
parków (w tym z cmentarzy); kod 20 03 – inne odpady
komunalne

1/2013
wpis z dnia
23.01.2013r.
wykreślono
dnia
28.04.2014r.

2.

Przedsiębiorstwo TechnicznoHandlowe „PESTAR”
Eugeniusz Piechowski
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański

592-000-24-25

190921623

Kod 20 01 21 – lampy fluoroscencyjne i inne odpady
zawierające rtęć; kod 20 01 23 – urządzenia
zawierające freony; kod 20 01 33 – baterie i
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie; kod 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33; kod 20 01 35 – zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35; kod 15
01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; kod 17 04
11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

2/2013
wpis z dnia
20.02.2013r.

3.

SANPIL-EKO S.C.
Katarzyna Płotka, Gabriela
Runowska, Artur Jendrysiak
ul. Dąbrowskiego 8/611
64-920 Piła

764-265-01-28

301621657

Kod 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie
z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi); kod 16 01 03 – zużyte opony; kod
16 02 – odpady urządzeń elektrycznych i
elektronicznych; kod 17 01 (poza 17 01 06,17 01 81,

3/2013
wpis z dnia
30.04.2013r.

17 01 82) – odpady materiałów i elementów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegły, płyty, ceramika); kod 17 02 (poza 17 02 04) –
odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych; kod 17 03
02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01; kod 17 04
(poza 17 04 09 i 17 04 10) – odpady i złomy
metaliczne oraz stopów metali; kod 17 05 04 – gleba i
ziemia w tym kamienie inne niż wymienione z 17 05
03; kod 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07; kod 17 06 04 – materiały
izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;
kod 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające
gips inne niż wymienione w 17 08 01; kod 17 09 04 –
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02; kod 20 01
– odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie (z wyłączeniem 15 01); kod 20 02 –
odpadów z ogrodów i parków (w tym cmentarzy); kod
20 03 – inne odpady komunalne
4.

Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6
83-250 Skarszewy

592-19-86-926

192631585

kod 20 01 – odpady komunalne segregowane
i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01); kod
20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym
cmentarzy); kod 20 03 – inne odpady komunalne; kod
16 03 – partie produktów nie odpowiadające
wymaganiom oraz produkty przeterminowane
lub nieprzydatne do użytku; kod 16 06 – baterie
i akumulatory; kod 16 02 – odpady urządzeń
elektrycznych i elektronicznych; kod 15 01 (poza 15 01
11) – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi); kod 11 01 98 – inne odpady

Wykreślono
z rejestru
dnia
31.07.2013r.

4/2013
wpis z dnia
10.05.2013r.

zawierające substancje niebezpieczne; kod 12 01 20 –
zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje
niebezpieczne
5.

Usługi Transportowe
Damian Rokicki
Tuszkowy 6
83-424 Lipusz

839-304-42-56

221516600

kod 20 01 10 – odzież
kod 20 01 11 – tekstylia

5/2013
wpis z dnia
04.11.2013r.
wykreślono
dnia
04.04.2014r.

