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ZaSwiadczenie
o zmianie wpisu do rejestru dzialalnoóci regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaécicieli nieruchomoóci

Stosownie do añ. 64 ustawy z dnta 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoici

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 144'7 z póin. zÍt.) w zr¡i4zk! z art 9c ust. 1 i 2

ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrz¡'maniu czystosci i porz4dku w gminach @2. U.

z 2005 ¡., N¡ 236, poz. 2008 z póLt. zm.) zaówiadcza sig, 2e rv dniu 14 maja 2013 r. pod

numerem 2/2013 dokonano zmiany i,vpisu w prowadzonym przez Wójta Gminy Zaleszany

r€jest¡ze dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

wladcicieli nieruchomoici.

Zmiat:¿ dofyczy rozszerzenia dzialalnoóci o nastgpuj4ce kody odpadów: 1601 03,1703

02, 17 04 01, t7 04 12, ú 04 03, t7 01 04, l7 04 05, t7 04 06, l7 04 07, t7 04 t t,17 05

08, 17 06 04, 17 08,02,17 09 04

Nazwa firmy/ imig nazwisko przedsigbiorcy:

A,S,A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Oznaczenie siedziby i adresu firmy/ adresu przedsigbiorcy:

ul. Jasiúskiego 19
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-20-78-171

4. RXGON: r80002083
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5. OkeÉlenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:

Lp. Rodzaj odpadu
Kod

odpadu

Opakowania z papie¡u i tektury t ) 010 t

2. Opakowania z tworzyw sztucmych t5  01  02

3 . Opakowania z drewna 15 01  03

4. Opakowa¡ia z metali 1501r)4

.5 . Opakowania wielomate alowe I5 0 1

6. Zmieszane odpady opakowaniowe 1 50 t06
'7. Opakowania ze szkla 0107

8 . Opakowania z tekstyliów t5  01  09

9. Opakowania zawie¡ajAce pozostaloéci substancji niebezpiecznych lub nimi
za¡ieczyszczone (np. írodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznoóci -
bardzo toksyczne i toksyczre)

15 01 10',

10 . Opakowania z metali zawierajqce niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wlqcznie z pustlmi
pojemritami ciúnieniou.ymi

0 t l l *

11 . Zuiryte opony 16 01 03

12. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01  01

t3. Gruz ceglany 17 01  02

14 . Odpady innych materialów ceramicz¡ych i elementów wyposazeniá t 70 l 03

15 . Zmieszane lub wyseg¡egowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materialów ceramicznych i elementówwyposaiFnia
zawierajqce substancje niebezpiecme

1 701 06*

16 . Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate alów
ceramicznych i elementów wyposa¿enia inne niá z¡nieszane lub
wysegegowane odpady z betonl¡, gruzu ceglanego, odpadowych
materialów ceramiczn) ch i elementóu u) posa2en¡a n¡ezawierajqce
substancji niebezpiecznych

I7  0 t  07

17 . Usunigte rynti. tapety. okleiny irp. 17  01  80



1 8 . Odpady z remontów i przebudowy dróg I 7  0 I  8 1

t9. Tnne niewlmienione odpady l 7  0 l  82

20. Drewno t7  02  0 l

21 Szklo l7 02 02

22. Tworz).lva sztuczne 17 02 03

23. Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych zawierajAce lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podklady kolejowe)

l7 02 04*

21. Asfalt inny ni¿rTmieniony w 17 03 01 17 03 02

Miedz, brqz mosiqdz 17 04 01

26. Aluminium l7 04 02

Olów 17 04 03

28. Cynk l7 04 04

29. Zelazo i stal 17 04 05

30. Cyna 17 04 06

Mieszanfuy met¡li ú 0 4 n 1

K¡ble inne ni¿ wvmieúione w 17 04 10 t1 04 11

Tluczeú torowy/kruszl'wo/inny níL *ymi€nio[y w 17 05 0? 17 05 08

34. Materiaty ¡zolacyjne inne n¡i lrymien¡ony w l? 06 0l i  l7 06 03 17 06 04

35. Mat€rialy konstrukcy¡ne zawieraj4ce gips inne lri¿ *ymienioneÍ 17
08 01

17 08 02

36. Zmi$zrne odpady z budowy , remontó\y i demont¡¿u inne ni¿
*Tmi€nione w 17 09 01,17 09 02i 11 09 03

17 09 0,f

37. Papi€r i rektura 20 01  01

Szklo 20 01 02

i 9 . odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji 20 01  08

40. Odziez 2001 l 0

4t . Tekstylja 20  01  t l

42. Rozpuszczalniki 0 1t 3 *



43. Kwasy 200 l

Alkalia 200 11 5 *

45. Odc4nniki fotografi czne 20 01 1',74

46. Smdki ochrony ¡oslin I i II klasy toksycznoóci (ba¡dzo toksyczne i
toksyczn€ np. herbicydy, inseltycydy)

20 01  19*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj4ce rt9ó 20 0t 21*

48 . Urz4dzenia zawieraj4ce freony 20 01 23*

49. Oleje i tluszcze j adalne 20 01 2s

50. Oleje i tluszcze inne nizjadalne 20 01 26.|

5 1 . Fa¡by, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zlnvice zwieraj4ce
substancje niebezpieczne

20 0121*

52. Farby, tusze, fa¡by drukarskie, kleje, lepiszcze i 4.wice niezawierajqce
substancji niebezpiecznych

200 128

53. Dete¡genty zawierajAce substancje niebezpieczne 20 01 294

Detergen¡, niezawieraj4ce substancji niebezpiecznych 20 01  30

55 . Leki c)totoksyczne i c)'tostatyczne 20 01 3 t 'r

56. Leki inne cytotoksycme i cytostatyczne 20 01  12

Baterie iakumulatory lqcznie z bateriami i akumulatorami olowianymi,
niklowo-kadmowymi ¡!¡b bateriami zawierajqcymi rtgé oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierajqce te baterie

20 01  13*

) 6 . Bate¡ie i akumulatory in¡e niz baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i
akumulato¡ami olowianymi, niklowo-kadmor4nni lub bateriami
zawierajqcymi rtgó oraz niesortowanymi bateriami i akumulatorami
zawie¡aiace te baterie

20 01 34

59. Znzyte urzqdzenraelekfryczne i elektroniczne inne niz l¿mpy
tluo¡oscencyjne i inne odpady zawieraj4ce rtgó i urz4dzenia zawiemj4ce
freony zawieraj4ce niebezpieczne skladniki

20 0 l  35*

60. Zu4te urzQdzenia elektryczne i elekt¡oniczne inne niL lampy
fluoroscencyjne i inne odpady zawierajqce rtgé, urz4dzenia zawiemj4ce
fr€ony i zuzyte urzqdzenia elektryczne i elekfoniczne niezawieral4ce
substancji niebezpiecznych

20 01  36

6 1 . Dre$no zawierajqce substancje niebezpieczne 200 l  37*



Drew¡o niezawierajqce substancji niebezpiecznych 20 01  38

63. Tworzywa sztuczne 20 01  39

64 . Metale 200140

Odpady zmiotek $enqlacyjnlch 200 14 1

66. Srodki ochrony roélin inne ni2 órodki ochrony roÉlin I i II klasy
toksycznoéci (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 80

67 . Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selekqvny w podgrupie
Odpady komtmalne segregov,ane i gromadzone setekt wníe [z
wltqczeniem odpadótr opako\aanionych (v,¡qcznie z selehrvnie
gromadzonymi kaüanalnymi odpadami opako aniovlmí)l

20 01 99

68. Odpady ulegajqce biodegradacji 20 02 01

69. Cleba i ziemia. w qm kamienie 20 02 02

70. Inne odp¿dy nieulegaj4ce biodegradacj i 20 02 03

7 l Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

'72. Odpady z targowisk 20 03 02

'73.
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03

74. Szlamy ze zbiomików bezodp\.wowych sluz4cych do gromadzenia
niec4 sroaci

20 03 04

'7 5. Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06

76. Odpady wielkogabar¡owe 20 03 07

77. Odpady komunalne nie\\.ymien¡one w innych podgrupach 20 03 99

Pouczenie

Zgod\ie zzrt.66 \stavry z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzi€ dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 220, poz. 1441 z p6h. ,íi.) przedsi9biorca jest obowi4zany zglosi¿ zmiang danych wpisanych do r€jestru
w terminie 14 dni od dnia zajÉcia zdarzenia, kóre spowodowalo zl an9 tych danych.
W myJl at. 70 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialal¡oúci (Dz. U. z 2010 r., Nr 220,
poz. 1447 z póá. zm.) organ prowadzqcy rejesl dzialalnoúci regulowanej ma prawo do przeprowadzeÍia
kontroli, m¿jacej na celu ok€slenie spelniania püez prz€dsi?biorca waruntów rrymaganych do lrlkonywania
danej dzialalno&i regulowanej.

wykeslenie z rejestru moze nast4pi¿ w przlpadku stwi€rdzenia niespehriania przez przedsi9biorc€
obowi4zków wymienionych w art. 7l ust. 1 ustawy z dnia 2lipca2004 r. o slvobodzie dziatalnosci gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1147 z póh. an.), jak rólvniez njespelniania obowiEzków *ymienionych
w alt. 9j ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o ulzymaniu czys¡oici i porzqdLu !v gmin¿ch (tekst jedn. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pó . zm.). Organ prowadz4cy rejestr dzialalno&i ¡egulowanej moze $ldaé



decydg o zakazie wykon),rrania przez Fzedsi?biorcl dzialalnoóci objltej wpiser! zgo¿tde z art. 71 ust.I usta\{y
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gosp odarczej @^ U . 22010 t.,Nt 220, po¿. 1441 z póirt. Tn.).

Nd poclstdwie ort. 7 ust. 7 pkt a ustawy z dnia 76 listopddd 2006 t. o opldcie skorbowej (Dz. U. z 2006 t,
Nr 225, poz. 7635 z pó¿n zm.) op¡otq skdrbowq ustolono ¡ pobrcno w Wsokolc¡ 25,0 zf. (zo¡qczn¡k do úw
ustow w cz, I poz. 37 pkt 7)

Otrzr'|nuia:

I x A.S.A. T¡¡nobrzeg Sp. z o,o., ut. Jasiúskiego 19,
l xa la

39-400 Tarnobrzeg


