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ZAŚWIADCZENIE 

o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), w związku z art. 9b i 9 c ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zaświadcza się, że do prowadzonego 

przez Wójta Gminy Łodygowice rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano w dn. 03.01.2012 r. pod nr 6/2012, który na 

wniosek przedsiębiorstwa A.S.A. Polska Sp. z o.o. w dn. 18.12.2017 r. został zmieniony następująco: 

1. Nazwa firmy/ imię i nazwisko przedsiębiorcy 

FCC Polska Sp. z o.o. 

2. Oznaczenie siedziby i adres firmy przedsiębiorstwa 

ul. Lecha 10 

41-800 Zabrze 

3. Nr identyfikacji podatkowej NIP: 

676-21-57-648 

4. Nr identyfikacyjny REGON: 

357190739 

5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. poz. 1923)) 

Kody i rodzaje odpadów: 

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

odpadami opakowaniowymi) 

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 ze szkła 

15 01 09 opakowania z tekstyliów 

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 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 odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 zużyte lub nienadające 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) 

16 01 03 zużyte opony 



17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 

beton, cegły, płyty, ceramika) 

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, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 drewno 

17 02 02 szkło 

17 02 03 tworzywa sztuczne 

17 03 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

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 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 

pogłębiania) 

17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 materiały izolacyjne oraz inne materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 materiały konstrukcyjne zawierające gips  

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu  

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03 

20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

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 I i II klasy 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 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 31* 

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 składniki (1) 

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 10 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

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 Odpady z ogródków i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

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 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorca jest zobowiązany 

zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia 

zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. W myśl art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania tej działalności, wniosek o 

wykreślenie z rejestru.  

 

Otrzymują: 

1. FCC Polska Sp. z o.o. 

ul. Lecha 10  

41-800 Zabrze 

2. a/a 


