
Rozdrażew, dnia 04.02.2013r 

OŚ.7330.1.2012 

 

ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZMIANY WPISU DO REJESTRU 

DZIAŁALNO ŚCI REGULOWANEJ 

Stosownie do art. 9b ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz art. 65 ust.5 
ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.z 2010r. Nr 220 poz. 1447  ze zm.) 
zaświadcza się, że do prowadzonego przez Wójta Gminy Rozdrażew  rejestru działalności 
regulowanej dokonano zmiany w dniu 01.02.2013 roku do wpisu z dnia 20.04.2012r.                         
i 17.12.2012r. pod numerem  1/2012: 

 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy ( nazwa): 

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

ul. Górecka 104 

61-483 Poznań 

     Numer NIP  779-00-02-220 
     Numer Regon  632076318 
 

2. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych: 

1) Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

2) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 

    200101    Papier i tektura 
    200102    Szkło 
    200108    Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
    200110     Odzież 
    200111     Tekstylia 
    200113     Rozpuszczalniki 
    200114     Kwasy 
    200115     Alkalia 
    200117     Odczynniki fotograficzne 
    200119  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne                       

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
    200121      Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
    200123      Urządzenia zawierające freony 
    200125      Oleje i tłuszcze jadalne 
    200126      Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 



     200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

     200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 200127 

     200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
     200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129 
     200130 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
     200132 leki inne niż wymienione w 200131 
     200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi             w 100601, 160602 lub 160603 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

     200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 
     200135  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 
     200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

200121, 200123 i 200135 
     200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
     200138 Drewno inne niż wymienione w 200137 
     200139 Tworzywa sztuczne 
     200140 Metale 
     200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych 
     200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 
     200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
     Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 
     200201 Odpady ulegające biodegradacji 
     200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
     200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 
     Inne odpady komunalne: 
     200301 Niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne 
     200302 Odpady z targowisk 
     200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
     200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
     200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
     200307 Odpady wielkogabarytowe 
     200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 
     150101 Opakowania z papieru i tektury 
     150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 
     150104 Opakowania z metali 
     150105 Opakowania wielomateriałowe 
     150106       Zmieszane odpady opakowaniowe 
     150107      Opakowania ze szkła  

             160103       Zużyte opony 
             170101       Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
             170102       Gruz ceglany 
             170103       Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
             170107       Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
             170201     Drewno 
             170202     Szkło 



           170203    Tworzywa sztuczne 
           170302    Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
           170401    Miedź, brąz, mosiądz 
           170402    Aluminium 
           170403    Ołów 
           170404    Cynk 
           170405    Żelazo i stal 
           170406    Cyna  
           170407    Mieszaniny innych metali     

   170411    Kable inne niż wymienione w 17 04 10 
           170508    Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07 
           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   

   170904   Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione              
w 170901, 170902 i 170903 

 
3. Nr rejestrowy: 

      1/2012 

4. Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg stanu na dzień 04.02.2013 roku.                   
Zmiana dotyczy punktu 2, który brzmiał: 

 
2. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych: 

1) Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

2) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 

     150106      Zmieszane odpady opakowaniowe 
     200101 Papier i tektura 
     200102 Szkło 
     200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
     200110 Odzież 
     200111 Tekstylia 
     200113 Rozpuszczalniki 
     200114 Kwasy 
     200115 Alkalia 
     200117 Odczynniki fotograficzne 
     200119   Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne                    

i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
     200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
     200123  Urządzenia zawierające freony 
     200125 Oleje i tłuszcze jadalne 
     200126 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 
     200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
     200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 



     200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
     200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129 
     200130 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
     200132 leki inne niż wymienione w 200131 
     200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 100601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie 

     200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 
     200135  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione             

w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 
     200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione              

w 200121, 200123 i 200135 
     200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
     200138 Drewno inne niż wymienione w 200137 
     200139 Tworzywa sztuczne 
     200140 Metale 
     200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych 
     200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 
     200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
     Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 
     200201 Odpady ulegające biodegradacji 
     200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
     200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 
     Inne odpady komunalne: 
     200301 Niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne 
     200302 Odpady z targowisk 
     200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
     200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości 
     200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
     200307 Odpady wielkogabarytowe 
     200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 
     150101 Opakowania z papieru i tektury 
     150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 
     150104 Opakowania z metali 
     150105 Opakowania wielomateriałowe 
     150107 Opakowania ze szkła  
     170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
     170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne                           

niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 
 
Otrzymują: 
1. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. 
    ul. Górecka 104 
    61-483 Poznań 
 2. . a/a 
 
 
 
 


