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Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości dla przedsiębiorcy: 

 

Dane przedsiębiorcy (nazwa i adres firmy lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy): 

Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg 

ul. Słowikowskiego 62a, 05–090 Raszyn 

Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy: 522–234–54–23 

Numer REGON przedsiębiorcy (o ile posiada taki nr): 141200871 

Prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn Rejestru Działalności Regulowanej dokonany 

został wpis pod nr 12. 

 

Rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości: 

 

11 01 11* – wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne  

11 01 12 – wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 

11 01 13* – odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 14 – odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 

11 01 98* –  inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 

11 01 99 –  inne niewymienione odpady 

12 03 01* – wodne ciecze myjące 

13 05 01* – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 02* – szlamy z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 03* – szlamy z kolektorów 

13 05 06* – olej z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 07* – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 08* – mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 

16 07 08* – odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 

16 07 09* – odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 

19 08 02 – zawartość piaskowników 

19 08 09 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje 

jadalne i tłuszcze 

19 08 10* – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 

19 08 09 

19 08 13*  – szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

19 08 14 – szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 13 

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 
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