Usługi Transportowe Krzysztof Grzybowski, ul. Słowicza 13, 07 –
200 Wyszków
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opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z drewna,
opakowania z metali,
opakowania wielomateriałowe,
zmieszane odpady opakowaniowe,
opakowania ze szkła,
opakowania z tekstyliów,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne),
opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
papier i tektura,
szkło,
odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
odzież,
tekstylia,
rozpuszczalniki,
kwasy,
alkalia,
odczynniki fotograficzne,
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy),
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
urządzenia zawierające freony,
oleje i tłuszcze jadalne,
oleje i tłuszcze inne niż jadalne,
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne,
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji
niebezpiecznych,
detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych,
leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne,
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi,
niklowokadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te baterie,
baterie i akumulatory inne niż baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
ołowiowymi, niklowo – kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz
niesortowanymi bateriami i akumulatorami zawierającymi te baterie,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć i urządzenia zawierające freony zawierające niebezpieczne
składniki,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony i zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne niezawierające niebezpiecznych składników,
drewno zawierające substancje niebezpieczne,
drewno niezawierające substancji niebezpiecznych,
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tworzywa sztuczne,
metale,
odpady zmiotek wentylacyjnych,
środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie odpady
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie / z wyłączeniem odpadów
opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi),
odpady ulegające biodegradacji,
gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne odpady nieulegające biodegradacji,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
odpady z targowisk,
odpady z czyszczenia ulic i placów,
szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
odpady wielkogabarytowe,
odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

