
Zał �cznik nr 3 
 
Wykaz podmiotów gospodarczych posiadaj �cych zatwierdzone programy gospodarki odpadami powsta j �cymi w wyniku prowadzonej 

działalno

�

ci usługowej  na terenie obiektów zleceniodawców (wy twórcy odpadów nie posiadaj �cy tytułu prawnego do obiektu) 
 

 

Lp Nazwa i adres siedziby firmy 
Obszar 

działalno

�

ci Zakres działalno

�

ci 
nr decyzji, data wydania -  

okres obowi �zywania 

Kody 
odpadów 
obj �tych 

pozwoleniem 
na 

wytwarzanie 

Rodzaj odpadu 
Ilo

� �

 
ton/rok 

1 

Przedsi �biorstwo Remontowo-
Budowlane EPOX,  
ul. Piastów 17B/2 
47-330 Zdzieszowice 

Gmina 
Zdzieszowice 

Prace rozbiórkowe 

Starosta Krapkowicki, 
RO

�

.7661-17/2003 z dnia 
07.10.2003, wa

	

na do 
31.12.2012r. 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj 
ce 
azbest 

150,0 

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

	

enia zawieraj 
ce substancje 
niebezpieczne 

100 

170601* Materiały izolacyjne zawieraj 
ce azbest 100 

2 

Centrum gospodarki odpadami, 
azbestu i recyklingu „CARO” ,  
ul. Zamoyskiego 51 
22-400 Zamo

� �

 

Powiat 
krapkowicki 

Usuwanie i demonta

	

 
wyrobów 
zawieraj 
cych azbest 

 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj 
ce 
azbest 100 

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

	

enia zawieraj 
ce substancje 
niebezpieczne 

100 

170301* Asfalt zawieraj 
cy smoł � 100 
170303* Smoła i produkty smołowe 50 
170601* Materiały izolacyjne zawieraj 
ce azbest 100 

3 

Przedsi �biorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe „REMKOR” 
S.C. 
47-364 Strzeleczki 
Ul. Opolska 5 
 

Powiat 
krapkowicki 

Usuwanie i demonta

	

 
wyrobów 
zawieraj 
cych 
azbest, 
Rozbiórka obiektów 

Starosta Krapkowicki, 
RO

�

.7649-59/2003 z dnia 
07.10.2003, wa

	

na do 
31.12.2012r. 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj 
ce 
azbest 50 

050103* Osady z dna zbiorników  10 
050105* Wycieki ropy naftowej 10 

130104* 
Emulsje olejowe zawieraj 
ce zwi 
zki 
chlorowcoorganiczne 
 

10 

130105* Emulsje olejowe nie zawieraj 
ce 
zwi 
zków chlorowcoorganicznych 10 

130109* Mineralne oleje hydrauliczne zawieraj 
ce 
zwi 
zki chlorowcoorganiczne 

10 

4 Serwis K �dzierzyn-Ko



le Sp. z o.o. 
w K �dzierzynie-Ko



lu 
47-205 K �dzierzyn-Ko



le 
Ul. Kolejowa 9 

Powiat 
krapkowicki 

Działalno

� �

 
usługowo-remontowa 
na terenie powiatu 
krapkowickiego. 
Usuwanie i demonta

	
 

wyrobów 
zawieraj 
cych 
azbest, 
 
 

Starosta Krapkowicki, 
RO

�
.7649-43/2002 z dnia 

08.08.2002, wa

	

na do 
31.07.2012r. 

130110* Mineralne oleje hydrauliczne nie 
zawieraj 
ce zwi 
zków 

10 



chlorowcoorganicznych 
130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne 10 

130112* Oleje hydrauliczne łatwo ulegaj �ce 
biodegradacji 

10 

130113* Inne oleje hydrauliczne 10 

130204* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe zawieraj �ce zwi �zki 
chlorowcoorganiczne 

10 

130205* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawieraj �ce zwi �zków 
chlorowcoorganicznych 

10 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 10 

130207* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
łatwo ulegaj �ce biodegradacji 

10 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 10 

130306* 

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz no

�

niki ciepła 
zawieraj �ce zwi �zki chlorowcoorganiczne 
inne ni

�

 wymienione w 13 03 01 

10 

130307* 

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz no

�

niki ciepła nie 
zawieraj �ce zwi �zków 
chlorowcoorganicznych 

10 

130308* 
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 
jako elektroizolatory oraz no

�

niki ciepła 
inne ni

�

 wymienione w 13 03 01  
10 

130309* 
Oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz no

�

niki ciepła łatwo 
ulegaj �ce biodegradacji 

10 

130310* Inne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz no

�

niki ciepła 10 

130501* Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 

10 

130502* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 

15 

130503* Szlamy z kolektorów 15 

130506* Olej z odwadniania olejów w 
separatorach 

10 

130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w 
separatorach 10 

130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 10 

130701* Olej opałowy i olej nap �dowy 10 
130702* Benzyna 5 
130703* Inne paliwa (wł �cznie z mieszaninami) 5 



150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie uj �te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, �

cierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 

160213* 
Zu

�

yte urz �dzenia zawieraj �ce 
niebezpieczne elementy (1) inne ni

�

 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

5 

160708* Odpady zawieraj �ce rop � naftow � lub jej 
produkty 50 

160709* Odpady zawieraj �ce inne substancje 
niebezpieczne 

10 

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

�

enia zawieraj �ce substancje 
niebezpieczne 

10 

170204* 

Odpady drewna, szkła i tworzyw 
sztucznych zawieraj �ce lub 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

5 

170301* Asfalt zawieraj �cy smoł � 10 

170410* Kable zawieraj �ce rop � naftow �, smoł � i 
inne substancje niebezpieczne  5 

170503* 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
zawieraj �ce substancje niebezpieczne 
(np. PCB) 

15 

170505* 
Urobek z pogł �biania zawieraj �cy lub 
zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi 

10 

170601* Materiały izolacyjne zawieraj �ce azbest 5 

170603* Inne materiały izolacyjne zawieraj �ce 
substancje niebezpieczne 10 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj �ce 
azbest 10 

170801* 
Materiały konstrukcyjne zawieraj �ce gips 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

10 

 

170903* 
Inne odpady z budowy, remontów i 
demonta

�

u (w tym odpady zmieszane) 
zawieraj �ce substancje niebezpieczne 

10 

130501* Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 10,0 

130502* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 

60,0 

130503* Szlamy z kolektorów 5,0 

5 AWAS Sp. z o.o. w Warszawie 
00-514 Warszawa 
Ul. Marszałkowska 84/92/117 

Powiat 
krapkowicki 

Czyszczenie i 
serwisowanie 
separatorów 
substancji 
ropopochodnych 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�

.7649-
24/2002 z dnia 08.08.2002r, 
wa

�

na do 31.07.2012r. 

130506* Olej z odwadniania olejów w 2,0 



separatorach 

130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w 
separatorach 13,0 

130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 60,0 

130501* Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 

1000 

130502* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 600 

130503* Szlamy z kolektorów 800 

130506* Olej z odwadniania olejów w 
separatorach 

200 

130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w 
separatorach 800 

130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 1200 

130899* Inne nie wymienione odpady 400 

6 
AWAS Sp. z o.o. w Warszawie 
04-713 Warszawa 
Ul. 

�

aga

�

ska 1 

Powiat 
krapkowicki 

Czyszczenie i 
serwisowanie 
separatorów 
substancji 
ropopochodnych 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�

.7661-7/2003 
z dnia 18.07.2003r, wa

�

na 
do 31.07.2013r. 
 

190810* 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 
olej/woda inne ni

�

 wymienione w 19 08 
09 

200 

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

�

enia zawieraj �ce substancje 
niebezpieczne 

2000 
7 

EKOCHEM-EKOSERVICE Sp. z 
o.o. w Łodzi 
90-441 Łód

�

 
Ul. Ko

�

ciuszki 99 

Powiat 
krapkowicki 

Usuwanie i demonta

�

 
wyrobów 
zawieraj �cych 
azbest, 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�

.7649-
15/2002 z dnia 03.07.2002r, 
wa

�

na do 31.12.2010r. 
170601* Materiały izolacyjne zawieraj �ce azbest 250 

170601* Materiały izolacyjne zawieraj �ce azbest 20 
8 

„ARBUZ” Zbigniew Rudzki,  
47-220 K �dzierzyn-Ko

�

le 
Aleja Jana Pawła II 38d/13 

ZK 
Zdzieszowice 
Sp. z.o.o. 

Usuwanie i demonta

�

 
wyrobów 
zawieraj �cych 
azbest, 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�

.7649-6/2002 
z dnia 18.04.2002r, wa

�
na 

do 31.03.2011r. 
170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj �ce 

azbest 80 

9 
Zakład Usługowy REMAT 
Os. XXX-lecia 12/92 
47-303 Krapkowice 

 

Usuwanie i demonta

�

 
wyrobów 
zawieraj �cych 
azbest, 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�
.7649-

35/01/02 z dnia 14.03.2002r, 
wa

�

na do ……………….. 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj �ce 
azbest 150 

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

�

enia zawieraj �ce substancje 
niebezpieczne 

100 

170601* Materiały izolacyjne zawieraj �ce azbest 100 

10 

Przedsi �biorstwo Wielobran

�

owe 
SKORTECH Marek Skoraczy

�

ski, 
Ul. Hubala 4/38 
94-034 Łód

�

 

Powiat 
krapkowicki 

Usuwanie i demonta

�

 
wyrobów 
zawieraj �cych 
azbest, 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�

.7661-4/2003 
z dnia 14.05.2003r, wa

�

na 
do 30.04.2013r. 

170605*  100 

170601* Materiały izolacyjne zawieraj �ce azbest 22,5 
11 

Spe-Bau Sp. z o.o.  
Specjalistyczne prace budowlane 
Ul. Kielecka 21/1 
53-401 Wrocław 

Powiat 
krapkowicki 

Usuwanie i demonta
�

 
wyrobów 
zawieraj �cych 
azbest, 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

�

.7661-6/2003 
z dnia 4.06.2003r, wa

�

na do 
31.12.2010r. 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj �ce 
azbest 

45,0 

        



        

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

�

enia zawieraj  ce substancje 
niebezpieczne 

50 

170601* Materiały izolacyjne zawieraj  ce azbest 50 

12 

Przedsi !biorstwo Robót 
Termoizolacyjnych i 
Antykorozyjnych 
„TERMOEXPORT” 
ul. 

"

urawia 24/7 
00-515 Warszawa 

Powiat 
krapkowicki 

Usuwanie i demonta

�

 
wyrobów 
zawieraj  cych 
azbest, 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

#

.7661-5/2003 
z dnia 30.05.2003r, wa

�

na 
do 30.05.2013r. 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj  ce 
azbest 50 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 4 

130501* Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 3 

130502* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 

3 

150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie uj !te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $

cierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

4 

160213* 
Zu

�

yte urz  dzenia zawieraj  ce 
niebezpieczne elementy (1) inne ni

�

 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,04 

160215* Niebezpieczne elementy lub cz ! $

ci 
składowe usuni !te z zu

�

ytych urz  dze

%

 
6 

13 
SERWIS Wrocław Sp. z o.o. 
ul. Swojczycka 43, 
51-501 Wrocław 

Powiat 
krapkowicki 

Działalno

$ &

 
serwisowo-
konserwacyjna na 
rzecz stacji paliw 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

#

.7661-3/2003 
z dnia 11.06.2003r, wa

�

na 
do 30.06.2013r. 

160708* Odpady zawieraj  ce rop ! naftow   lub jej 
produkty 3 

170605* 
Materiały konstrukcyjne zawieraj  ce 
azbest 50 

14 

Autoryzowany Zakład 
Ogólnobudowlany Danuta i Piotr 
Gawlik 
ul. Kresowa 27 
43-400 Cieszyn 

Powiat 
krapkowicki 

Prace remontowo-
rozbiórkowe 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

#
.7661-

12/2003 z dnia 17.07.2003r, 
wa

�

na do 30.06.2008r. 170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj  ce 
azbest 50 

130205* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawieraj  ce zwi  zków 
chlorowcoorganicznych 

0,2 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

0,15 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

0,2 

130506* Olej z odwadniania olejów w 
separatorach 0,02 

130701* Olej opałowy i olej nap !dowy 0,02 
160601 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,4 

15 
Zakład Usługowo-Handlowy 
GRABEM , Ryszard Grabowski 
ul. Kili

%

skiego 1A 
47-303 Krapkowice 

Powiat 
krapkowicki 

Działalno

$ &

 
gospodarcza 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

#

.7661-9/2003 
z dnia 11.09.2003r, wa

�

na 
do 30.08.2013r. 

160213* Zu

�

yte urz  dzenia zawieraj  ce 
niebezpieczne elementy (1) inne ni

�

 
0,04 



wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

170106* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposa

'

enia zawieraj (ce substancje 
niebezpieczne 

100 

170301* Asfalt zawieraj (cy smoł ) 150 
170601* Materiały izolacyjne zawieraj (ce azbest 200 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj (ce 
azbest 

150 

130501* Odpady stałe z piaskowników i z 
odwadniania olejów w separatorach 0,2 

130502* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 0,2 

150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie uj )te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, *

cierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,2 

160708* Odpady zawieraj (ce rop ) naftow ( lub jej 
produkty 0,2 

16 
KERAM, Marek Sówka 
Ul. Balonowa 23/10 
54-129 Wrocław 

Powiat 
krapkowicki 

Działalno

* +

 
usługowo-serwisowo-
konserwacyjna 

Starosta Krapkowicki, 
decyzja nr RO

,

.7661-
11/2003 z dnia 30.06.2003r, 
wa

'

na do 30.06.2013r. 

170503* 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
zawieraj (ce substancje niebezpieczne 
(np. PCB) 

0,2 

080111* 
Odpady farb i lakierów zawieraj (cych 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

0,012 

080121* Zmywacz farb lub lakierów 0,005 

17 

Zakład Remontowo-Budowlany 
HARASIMCZUK HELENA 
Ul. 

-

ymierskiego 5 
47-330 Zdzieszowice 

Powiat 
krapkowicki Prace remontowe 

Starosta Krapkowicki, 
ROS.7661-15/2003, z dnia 
16.09.2003r., wa

'

na do 
30.08.2013r 

150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nie uj )te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, *

cierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,04 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 10 

160213* 
Zu

'

yte urz (dzenia zawieraj (ce 
niebezpieczne elementy (1) inne ni

'

 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

2 

160601 Baterie i akumulatory ołowiowe 20 
170601* Materiały izolacyjne zawieraj (ce azbest 5 

18 

Przedsi )biorstwo Remontowo-
Produkcyjne 
ZK-REM Sp. z o.o. 
Ul. Figlarskiego 1 
47-330 Zdzieszowice 

ZK 
Zdzieszowice 
Sp. z o.o. 

Prace remontowe 

Starosta Krapkowicki, 
ROS.7661-10/2003, z dnia 
30.06.2003r., wa

'

na do 
30.06.2013r 

170605* Materiały konstrukcyjne zawieraj (ce 
azbest 

5 

 


