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Załącznik nr 1 Wykaz obowi ązujących aktów prawnych w 

zakresie gospodarki odpadami 

ODPADY 
1. Przepisy ogólne 

Dz.U.07.39.251 -j.t.    ustawa 2001.04.27 
Odpady. 

  Dz.U.01.112.1206   rozp. 2001.09.27 
Katalog odpadów. 

  Dz.U.04.128.1347   rozp. 2004.05.13 
Warunki, w których uznaje się, Ŝe odpady nie są niebezpieczne. 

  Dz.U.03.66.620   rozp. 2003.04.09 
Sporządzanie planów gospodarki odpadami. 

  Dz.U.02.55.498   rozp. 2002.04.16 
Rodzaje oraz stęŜenia substancji, które powodują, Ŝe urobek jest zanieczyszczony. 

  Dz.U.01.152.1734   rozp. 2001.12.11 
Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposób rejestracji. 

  Dz.U.01.152.1735   rozp. 2001.12.11 
Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić 
uproszczoną ewidencję odpadów. 

  Dz.U.07.101.686   rozp. 2007.05.25 
Zakres informacji oraz wzory formularzy słuŜące do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych. 

  Dz.U.07.101.687   rozp. 2007.05.25 
Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i 
gospodarowania odpadami. 

  Dz.U.07.101.688   rozp. 2007.05.25 
Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego. 

  Dz.U.07.133.930   rozp. 2007.07.09 
Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz 
sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i 
gospodarowania odpadami. 

  Dz.U.06.75.527   rozp. 2006.04.21 
Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalne metody ich odzysku. 

  Dz.U.03.61.549   rozp. 2003.03.24 
Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. 

  Dz.U.04.16.154   rozp. 2003.12.23 
Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności. 

  Dz.U.02.220.1858   rozp. 2002.12.09 
Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 

  Dz.U.02.191.1595   rozp. 2002.10.30 
Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. 

  Dz.U.05.186.1553   rozp. 2005.09.07 
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Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu. 

  Dz.U.02.180.1513   rozp. 2002.10.21 
Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania 
tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie. 

  Dz.U.02.236.1986   rozp. 2002.12.19 
Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
do transportu odpadów niebezpiecznych. 

  M.P.06.90.946 -zał.   uchw. 2006.12.29 
"Krajowy plan gospodarki odpadami 2010". 

  Dz.U.06.30.213   rozp. 2006.02.14 
Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

  Dz.U.05.175.1458   ustawa 2005.07.29 
 art. 10 

Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
  Dz.U.01.100.1085   ustawa 2001.07.27 

Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana 
niektórych ustaw. 

  Dz.U.07.90.607 -j.t.   ustawa 2001.05.11 
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
opłata produktowa i opłata depozytowa. 

  Dz.U.07.109.752   rozp. 2007.06.14 
Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych. 

  Dz.U.06.247.1816   rozp. 2006.12.19 
Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling. 

  Dz.U.01.131.1475   rozp. 2001.11.06 
Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje 
smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z 
regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu. 

  Dz.U.07.247.1840   rozp. 2007.12.18 
Szczegółowe stawki opłat produktowych. 

  Dz.U.02.122.1052   rozp. 2002.07.08 
Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych. 

  Dz.U.06.226.1654   rozp. 2006.11.23 
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości naleŜnej opłaty produktowej. 

  Dz.U.06.220.1611   rozp. 2006.11.14 
Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i 
produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i pouŜytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. 

2. Gospodarowanie odpadami 
  Dz.U.07.39.251 -j.t.   ustawa 2001.04.27 
 rozdz. 2, rozdz. 5 

Odpady. 
  Dz.U.02.134.1140   rozp. 2002.08.01 

Komunalne osady ściekowe. 
  Dz.U.02.176.1456   rozp. 2002.10.08 

Składowiska odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów pochodzących z 
procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. 

  Dz.U.03.8.103    rozp. 2002.12.23 
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Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest 
zakazane. 

  Dz.U.03.8.104    rozp. 2002.12.23 
Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych. 

  Dz.U.04.192.1968   rozp. 2004.08.04 
Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi. 

  Dz.U.05.219.1858   rozp. 2005.10.25 
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi. 

  Dz.U.07.162.1153   rozp. 2007.08.23 
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. 

  Dz.U.06.49.356   rozp. 2006.03.21 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 

  Dz.U.04.197.2033   rozp. 2004.08.30 
Wzór formularza przyjęcia odpadów metali. 

3. Termiczne przekształcanie odpadów 
  Dz.U.07.39.251 -j.t.   ustawa 2001.04.27 
 rozdz. 6 

Odpady. 
  Dz.U.02.37.339   rozp. 2002.03.21 

Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. 
  Dz.U.07.247.1841  rozp. 2007.12.20 

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. 
4. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów 

  Dz.U.07.124.859   ustawa 2007.06.29 
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów. 

  Dz.U.07.155.1088   rozp. 2007.08.23 
Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

  Dz.U.04.215.2190   rozp. 2004.09.30 
Określenie wzoru rejestru zgłoszeń, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie 
międzynarodowego obrotu odpadami oraz sposobu jego udostępniania. 

  Dz.U.04.248.2494   rozp. 2004.10.29 
Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami. 

5. Recykling pojazdów 
  Dz.U.05.25.202   ustawa 2005.01.20 

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
  Dz.U.05.62.554   rozp. 2005.03.25 

Sposób uniewaŜniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzory 
zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń 
oraz prowadzenie ich ewidencji. 

  Dz.U.06.2.9    rozp. 2005.12.28 
Sposób oznaczania oraz rodzaje oznaczeń przedmiotów wyposaŜenia i części pojazdów. 

  Dz.U.05.210.1755   rozp. 2005.10.14 
Sposób wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

  Dz.U.06.58.407   rozp. 2006.03.24 
Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego. 

  Dz.U.05.200.1653   rozp. 2005.10.04 
Lista materiałów, przedmiotów wyposaŜenia i części pojazdów, które mogą zawierać 
ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom. 

  Dz.U.05.143.1206   rozp. 2005.07.28 
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Minimalne wymagania dla stacji demontaŜu oraz sposób demontaŜu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 

  Dz.U.05.214.1807   rozp. 2005.10.12 
Minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje 
materiałowe. 

  Dz.U.05.214.1806   rozp. 2005.10.12 
Wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

  Dz.U.05.212.1774   rozp. 2005.10.24 
Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

  Dz.U.05.201.1672   rozp. 2005.09.29 
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji. 

  Dz.U.05.109.917   rozp. 2005.06.08 
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości naleŜnej opłaty za brak sieci zbierania 
pojazdów. 

  Dz.U.06.129.902 -j.t.   ustawa 2001.04.27 
 art. 410(a), art. 415 

Prawo ochrony środowiska. 
  Dz.U.05.225.1935   rozp. 2005.10.27 

Sposób przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzory 
tych informacji. 

6. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
  Dz.U.05.180.1495   ustawa 2005.07.29 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
  Dz.U.06.21.161   rozp. 2006.01.25 

Baza danych o sprzęcie i zuŜytym sprzęcie. 
  Dz.U.06.6.39    rozp. 2006.01.09 

Sposób ustalania numeru rejestrowego. 
  Dz.U.06.12.78    rozp. 2006.01.12 

Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu. 
  Dz.U.06.46.332   rozp. 2006.03.09 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie 
obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania 
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

  Dz.U.06.95.662   rozp. 2006.05.30 
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz wzory formularzy zabezpieczenia finansowego. 

  Dz.U.06.17.139   rozp. 2006.01.19 
Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. 

  Dz.U.06.19.152   rozp. 2006.01.25 
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu. 

  Dz.U.06.5.34    rozp. 2006.01.03 
Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących ze zuŜytego sprzętu oraz sposób ich 
przekazywania. 

  Dz.U.06.6.40    rozp. 2006.01.09 
Wzory sprawozdań o zuŜytym sprzęcie, a takŜe sposób ich przekazywania. 

  Dz.U.05.241.2036   rozp. 2005.11.29 
Wzór wykazu zakładów przetwarzania oraz sposób jego przekazywania. 

  Dz.U.06.6.37    rozp. 2006.01.05 
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Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposób jego 
przekazywania. 

  Dz.U.06.11.60    rozp. 2006.01.11 
Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład 
przetwarzania zuŜytego sprzętu. 

  Dz.U.06.6.38    rozp. 2006.01.06 
Wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a takŜe 
sposób ich przekazywania. 

  Dz.U.06.21.160   rozp. 2006.01.20 
Wzór zaświadczenia o zuŜytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania. 

  Dz.U.06.27.203   rozp. 2006.01.30 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia 
potwierdzającego inne niŜ recykling procesy odzysku. 

  Dz.U.06.34.241   rozp. 2006.02.20 
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości naleŜnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz 
sposób jego przekazywania. 

  Dz.U.06.45.320   rozp. 2006.03.03 
Wzór sprawozdania o przetworzonym zuŜytym sprzęcie oraz sposób jego 
przekazywania. 

  Dz.U.06.30.213   rozp. 2006.02.14 
 § 1 pkt 3 

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
  Dz.U.07.69.457   rozp. 2007.03.27 

Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie 
oddziaływać na środowisko. 

7. RóŜne przepisy dotyczące odpadów 
  Dz.U.01.63.638   ustawa 2001.05.11 

Opakowania i odpady opakowaniowe. 
  Dz.U.04.202.2078   rozp. 2004.08.24 

Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych. 
  Dz.U.03.66.619   rozp. 2003.04.08 

Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego 
w opakowaniach. 

  Dz.U.02.241.2095   rozp. 2002.12.30 
Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. 

  Dz.U.04.94.927   rozp. 2004.04.23 
Określenie wzorów oznakowania opakowań. 

  Dz.U.05.4.29    rozp. 2004.12.31 
Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami. 

  Dz.U.05.4.30    rozp. 2004.12.31 
Wzory formularzy słuŜących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, 
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. 

  Dz.U.05.260.2176   rozp. 2005.12.20 
Opłaty za korzystanie ze środowiska. 

  Dz.U.07.209.1516   rozp. 2007.11.05 
Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące 
inwestycjami słuŜącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony 
środowiska. 

  Dz.U.04.121.1263   ustawa 2004.04.20 
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 art. 3 ust. 2, art. 4, art. 10, art. 17, art. 34 
Substancje zuboŜające warstwę ozonową. 

  Dz.U.04.195.2007   rozp. 2004.08.16 
Sposób oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje 
kontrolowane, a takŜe pojemników zawierających te substancje. 

  Dz.U.05.236.2008 -j.t.  ustawa 1996.09.13 
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. 

  Dz.U.02.193.1617   rozp. 2002.11.12 
Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych. 

  Dz.U.02.188.1576   rozp. 2002.10.17 
Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 

  Dz.U.06.5.33    rozp. 2005.12.30 
Szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. 

  Dz.U.07.42.276 -j.t.   ustawa 2000.11.29 
 rozdz. 7, rozdz. 8, rozdz. 14 

Prawo atomowe. 
  Dz.U.04.98.985   rozp. 2004.04.27 

Udzielanie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów 
promieniotwórczych. 

  Dz.U.07.24.145   rozp. 2007.01.30 
Udzielanie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa 
jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania. 

  Dz.U.02.230.1925   rozp. 2002.12.03 
Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe. 

  Dz.U.06.99.692 -j.t.   ustawa 1995.03.16 
Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki. 

  Dz.U.03.180.1760   rozp. 2003.10.09 
Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, StraŜy Granicznej i Policji oraz 
okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. 

  Dz.U.99.57.604   rozp. 1999.06.08 
Organy inspekcyjne dla jednostek pływających StraŜy Granicznej i Policji oraz tryb 
przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a takŜe ich rodzaje. 

  Dz.U.00.3.40    rozp. 2000.01.10 
Organ inspekcyjny dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz tryb 
przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a takŜe ich rodzaje. 

  Dz.U.06.22.166   rozp. 2006.01.26 
Tryb wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na 
zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji. 

  Dz.U.03.101.936   rozp. 2003.05.12 
Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku. 

  Dz.U.03.101.937   rozp. 2003.05.12 
Udzielanie statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem 
portu. 

  Dz.U.02.166.1361   ustawa 2002.09.12 
Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. 

  Dz.U.02.236.1988   rozp. 2002.12.21 
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Raporty dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń 
odbiorczych. 

  Dz.U.02.236.1989   rozp. 2002.12.21 
Portowe plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze 
statków. 

  Dz.U.05.110.935   rozp. 2005.06.16 
Podziemne składowiska odpadów. 

  Dz.U.07.163.1156   rozp. 2007.08.22 
Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne. 

  Dz.U.07.209.1514   rozp. 2007.10.26 
Rodzaje odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach 
podziemnych. 

  Dz.U.03.104.973   rozp. 2003.05.21 
Warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków 
Ŝeglugi śródlądowej. 

  Dz.U.04.162.1708   rozp. 2004.07.01 
Działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji 
i zagospodarowaniu odpadów. 

  Dz.U.06.246.1795   rozp. 2006.12.22 
Ustanowienie programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na 
niektóre inwestycje w ochronie środowiska. 

8. Umowy międzynarodowe 
  Dz.U.95.19.88 -zał.   um.m. 1989.03.22 

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 
niebezpiecznych. Bazylea.1989.03.22. 

  Dz.U.02.135.1142   ustawa 2002.07.05 
Ratyfikacja Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. 

  Dz.U.84.11.46 -zał.   um.m. 1972.12.29 
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 
substancji. Moskwa.Waszyngton.Londyn.Meksyk.1972.12.29. 

  Dz.U.87.17.101 -zał.   um.m. 1978.02.17 
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 
Londyn.1973.11.02 wraz z załącznikami I, II, III, IV i V oraz Protokół dotyczący tej 
konwencji, wraz z załącznikiem I. Londyn.1978.02.17. 

  Dz.U.05.202.1679   um.m. 1997.09.26 
Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynaleŜnym do niej 
Protokółem z 1978 r. Londyn.1997.09.26. 

  Dz.U.00.28.346   um.m. 1992.04.09 
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. 
Helsinki.1992.04.09. 

  Dz.U.01.6.52    um.m. 1991.10.04 
Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04. 

  Dz.U.02.202.1704   um.m. 1997.09.05 
Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i 
bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.
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Załącznik nr 2 Wykaz firm w Gminie Podkowa Le śna, które 
posiadaj ą zezwolenie na prowadzenie działalno ści w 
zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów 
 

Nazwa adres Tel, 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej Gminy 
Grodzisk Mazowiecki . 

ul. Sportowa 29 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Tel 022 755 51 97 
     022  755 68 12 

„SEN-MARC”  
Marek Sentkowski 

ul. Krótka 2 b 
05-822 Milanówek 

Tel 022 729 10 82 
 

„BYŚ” 
Wojciech Byśkiniewicz 

ul. Arkuszowa 43 
 01-943 Warszawa  

Tel. 022 675 27 18 
0 604 41 03 40 

„AMINEX” Sp. z o.o. 
Wólka Grodziska 33 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Tel. 022 755 58 57 

 

“SITA” Polska 
ul. Erazma Ciołka 16 

01-443 Warszawa 
Tel. 022 837 10 82 

Miejski Zakład 
Oczyszczania w 

Pruszkowie Sp. z o.o. 

ul. Stefana Bryły 6 
05-800 Pruszków 

Tel. 022758 20 63 
022 758 20 67 

Firma Pana Stanisława 
Olkowskiego 

ul. śytnia 16 
05-822 Milanówek 

Tel. 022 755 83 41 
022 218 03 42 

Firma Urządzanie i 
utrzymywanie zieleńców, 

chirurgia drzew 

ul. Ludna 7 b 
05-822 Milanówek 

Tel. 022 724 90 20 

„SIR – COM” Wywóz 
Nieczystości Płynnych i 

Stałych  
Stanisław Zajączkowski 

ul. Krasickiego 65 
 05-500 Nowa Iwiczna 

Tel. 022 723 85 81 
     022 723 89 59 

 

„REMONDIS”  
Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 16 
 02-981 Warszawa 

Tel. 022  858 75 67 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania w m. st. 
Warszawie Sp. z o.o. 

ul. Obozowa 43 
01-161 Warszawa 

Tel 22 632 00 51 (59) 

Przedsiębiorstwo 
Usługowe „Hetman” Sp. Z 

o.o. 

Al. Krakowska 110/114 
02-256 Warszawa 

Tel. 022 868 48 20 
       022 868 48 21 

„Eko – Gwarant” 
Angelika Kielak 

ul. Wiejska 3 
05-822 Milanówek 

Tel. 022 755 89 73 
601 558 720 

 
Wywóz Nieczystości 

Płynnych  
Sebastian Wisniewski 

ul. Zacisze 3 
05-800 Pruszków 

Tel. 022 728 20 30 
 

Firma Clipper  
Sp. z o.o. 

ul. Muszkieterów 31 
02-273 Warszawa 

Tel. 022 868 45 92 
       022 868 45 93 
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Firma Usługowo – 
Transportowa  

Wiesław Lewandowski 

ul. Płocka 18 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Tel. 022 755 65 89 
       022 724 15 47 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Wodno – 

Ściekowej  
„GEA – NOVA”  

Sp. Z o.o. 

ul. Gen. T. Kutrzeby 38 
05-082 Stare Babice 

Tel. 022 722 90 05 
 

 


