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OGŁASZA
PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 3/OZ-DG/2022 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

Nr 
poz. 

przet.
Nazwa rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych Ilość poz. 

przet. Nr fabryczny Rok  
prod.

Cena wywoławcza  
netto (zł)  

za poz. przet. 

1 Podnośnik widłowy spalinowy B.R.DV 1638-33-017T (udźwig 2,0 t, stan licznika 01678 mtg) 1 241010378D1 2004 12 000,00

2 Części zamienne do samochodów STAR 66 i 660 – pakiet zawierający 15 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: skrzynie rozdzielcze, wały napędowe itp. 16 000,00

3 Części zamienne do samochodów STAR 66 i 660 – pakiet zawierający 152 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: tłumiki wydechowe, półosie, sworznie, sprężyny itp. 15 000,00

4 Sprzęt informatyczny i łączności – pakiet zawierający 33 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: monitory, multimetry itp. 700,00

5 Drewno z wycinki iglaste S2, S4 (sosna S2a 9,65 m3, S4 9,65 m3) – pakiet w ilości 19,30 m3 1 800,00

6 Techniczne środki materiałowe do urządzeń warsztatowych – pakiet zawierający 26 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: gniazda wtykowe, manometry, sprężyny, szczotki 
EG-13 itp. 6 700,00

7 Zestaw do przeprawy bezzałogowej czołgów KD-85 1 b/n 1975 15 000,00

8-9 Kuter holowniczy KH-200 na p-pie 2 os. (nie rejestrowana, ładowność 4,2 t) PKH-200 (bez wyposażenia) 2 020687 030686 1986 24 000,00

10 Ładownia akumulatorów PSŁ-16 na samochodzie STAR 660M2 (z częściowym wyposażeniem, stan licznika 8887 km) 1 A660M2TECH001130198 1981 16 000,00

11 Przyczepa do PSŁ-16 (1 os. ładowność1,5 t) z ZSE PAD 16-3/400P (16 kW, 400/230 V, 50 Hz) 1 5063 1982 5 800,00

12 Przyczepa warsztatu B1/SAM (1 os. ładowność1,5 t) z ZSE PAB 4-3/400 (4 kW, 400/230 V, 50 Hz) 1 3982 1981 2 200,00

13 Elektrownia oświetleniowa EO-4 na p-pie 1 os. (ładowność 0,5 t) z ZSE PAB 4-1-230 (4 kW, 230 V, 50 Hz) 1 0245 1967 1 600,00

14 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (ładowność 3,5 t) 1 4641 1979 5 500,00

15 Cysterna na wodę CW-41 na przyczepie 2-os. 3000 l (D-44A) 1 229 1970 5 500,00

16 Zbiornik na wodę 1000 l na przyczepie 1-os. (ładowność 1,5 t) 1 1863 1978 2 600,00

17-18 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 (stan licznika 17257 km, stan licznika 27314 km) 2 SUL232414V0000028, 
SUL232414V0000143 1997 10 000,00

19 Mikrobus LUBLIN 3314 4TC90 (poj. 2,4 dm3) 1 SUL331412V0027533 1997 2 800,00

20-22 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3324 3
SUL332412Y0068270, 
SUL332412Y0042743, 
SUL332422Y0067487

2000 2 800,00

23 Autobus pasażerski AUTOSAN H-10-10 (liczba miejsc siedzących 1+43, stan licznika 69744 km) 1 SUADW3ACPWS160816 1998 7 200,00

24-25 Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR 200 (stan licznika 125577 km, stan licznika 69132 km) 2 A200W0269555, 
A2000254291

1988  
1986 8 800,00

26 Chłodnia MS-3S na samochodzie STAR 29 (stan licznika 29153 km) 1 1290155511 1976 9 800,00

27-28 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012 2 SUR052800756, 
SUR052800718 1994 7 600,00

29 Sprzęt służby łączności i informatyki – pakiet zawierający 7 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kabel PKL 1x2, projektory NOBO X25 itp. 1 600,00

30 Sprzęt służby łączności i informatyki – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarka, monitor, zasilacze UPS, aparaty telefoniczne, zestaw 
głośnomówiący itp. 200,00

31 Niszczarki biurowe – pakiet zawierający 11 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: niszczarki FELLOWES, IDEAL itp. 160,00

32 Niszczarki biurowe – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: niszczarki KOBRA, niszczarka REXEL itp. 20,00

33 Sprzęt kwaterunkowy – pakiet zawierający 34 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: krzesła biurowe na metalowej podstawie, regały magazynowe metalowe, szafy na 
odzież metalowe itp. 8 000,00

34 Narzędzia warsztatowe – pakiet zawierający 17 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wiertarki stołowe WS-15, szlifierki z wałkiem giętkim PRNG-5, szlifierki trójfazowe itp. 4 000,00

35 Narzędzia ręczne – pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: młotowiertarki, szlifierki itp. 300,00

36 Sprzęt klimatyzacyjny – pakiet zawierający 3 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: klimatyzatory ścienne itp. 300,00

37 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń – pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kocioł wodny, podgrzewacz pojemnościowy itp. 1 800,00

38 Piece paliwowe i specjalistyczne pojemniki – pakiet zawierający 5 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: kocioł wodny, zbiorniki oleju opałowego itp. 1 800,00

39 Lampy bakteriobójcze – pakiet w ilości 2 szt., w tym: TYP VS-310, TYP VS-320 100,00

40 Sprzęt służby żywnościowej – pakiet zawierający 6 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: patelnie elektryczne, termos na posiłki 10-12 półek itp. 2 400,00

41 Zestaw elektrotechniczny nr 15M – pakiet w ilości 4 kpl. (niekompletny) 500,00

42 Zestaw hydraulika nr XI-15 – pakiet w ilości 9 kpl. (niekompletny) 2 200,00

43 Zestaw stolarsko-ciesielski nr XI-12 – pakiet w ilości 12 kpl. (niekompletny) 3 800,00

44 Zestaw ślusarsko-kowalski nr XI-14 – pakiet w ilości 10 kpl. (niekompletny) 11 000,00

45 Autocysterna na wodę CW-266 3500 l na samochodzie STAR 266 1 A266CD501914591 1979 13 800,00

46 Ciągnik kołowy URSUS C-1222 (stan licznika 2765 mtg) 1 01670 1986 15 600,00

47 Samochód interwencyjny SKODA OCTAVIA II 1,6 (stan licznika 231301 km) 1 TMBCB21Z282076108 2007 6 000,00

48 Sprzęt informatyczny – pakiet zawierający 28 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: drukarki, monitory, notebooki (bez dysków twardych) itp. 1 500,00

Nr 
poz. 

przet.
Nazwa odpadu Ilość (kg/

pakiet)

Cena jednostkowa 
wywoławcza netto  
(zł/kg)/ (zł/pakiet)

49 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania z pojazdów osobowych i ciężarowych) /kod odpadu 16 01 03/ 13 429,00 0,40

50

Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe/kod odpadu 16 06 01*/ 7 267,50 2,60

Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe/kod odpadu 16 06 02*/ 63,00 1,00

Zużyte inne baterie i akumulatory /kod odpadu 16 06 05/ 186,00 1,00

51

Elementy usunięte ze zużytych urządzań (m.in. zużyte części anten, myszki, kable, klawiatury itp.) /kod odpadu 16 02 16/ 91,20 1,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m.in. zużyte stacje komputerowe itp.) /kod odpadu 16 02 14/ 927,40 0,90

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (m. in. zużyte monitory komputerowe itp.) /kod odpadu 16 02 13*/ 270,00 0,20

52

Złom miedzi, brązu, mosiądzu (m.in. zużyte wkładki zamków itp.) /kod odpadu 17 04 01/ 38,60 17,00

Złom aluminiowy (m.in. zużyte klamki, zawory, odpady sprzętu gosp., oprawy oświetleniowe itp.) /kod odpadu 17 04 02/ 6,40 5,00

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, bębny do kabli itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 11 287,86 1,20

53
Złom żelaza i stali (m.in. elementy konstrukcji, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, bębny do kabli itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 7 069,00 1,20

Złom metali żelaznych (m.in. zużyte części metalowe pochodzące z naprawy pojazdów, metalowe elementy pojemników i regałów itp.) /kod odpadu 16 01 17/ 354,50 1,30

54 Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, bębny do kabli itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 30 000,00 1,20
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1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

2.  Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia (po 
uzgodnieniu telefonicznym) w dniach 20 - 22 czerwca 2022 r. w godz. 
9.00 – 14.00 w następujących miejscach:

  poz. 1÷4 Skład Nowogród Bobrzański • poz. 5 SOI Żagań • poz. 6 SOI 
Dobre n/Kwisą • poz. 7÷27 SPS Głogów • poz. 28, 29 GZ Sulechów  
• poz. 30 44 WOG Krosno Odrzańskie • poz. 31 SOI Krosno Odrzańskie 
• poz. 32 SOI Czerwieńsk • poz. 33 44 WOG magazyn RZI Zielona Góra 
• poz. 34 GZ Międzyrzecz • poz. 35÷38 SOI Wędrzyn • poz. 39÷47 
45 WOG Wędrzyn • poz. 48 OR AMW Zielona Góra • poz. 49, 50 GZ 
Czerwieńsk, GZ Sulechów • poz. 51 GZ Czerwieńsk, GZ Sulechów, GZ 
Krosno Odrzańskie • poz. 52 SOI Czerwieńsk • poz. 53 SOI Sulechów 
• poz. 54, 55 GZ Krosno Odrzańskie • poz. 56 Skład Radnica • poz. 57 
Skład Nowogród Bobrzański • poz. 58÷60 GZ Żagań • poz. 61 SOI 
Żagań • poz. 62 SOI Głogów • poz. 63÷67 GZ Świętoszów • poz. 68 
SOI Dobre n/Kwisą. 

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały 
zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce 
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – 
Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3.  Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 
15.09.2022 r.

4.  Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wy-
szczególnione w danej pozycji przetargowej. 

5.  Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2÷4, 6, 29÷38, 
40, 48 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 10 do 
wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora 
przetargu i w miejscu jego składowania.

6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe 
określone w formularzu ofertowym. 

  Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia 
Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra nr 
konta 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, podając w tytule prze-
lewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych 
pozycji przetargowych.

7.  Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału 
w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie banko-
wym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetar-
gu.

8.  Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego 
oferty, jeżeli:

 •  nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go 
o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w ter-
minie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),

 •  uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawia-
domienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi 

przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez 
organizatora przetargu).

9.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przy-
jęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od 
daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega 
zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10.  Do przetargu na poz. 49÷68 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy 
dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospoda-
rowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu od-
padów.

  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetar-
gu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży. 

11.  Warunkiem wydania Kupującemu przepracowanych olejów (wg ko-
dów odpadów właściwych dla danego miejsca magazynowania) jest 
uprzednie lub jednoczesne odebranie przez Kupującego przepraco-
wanych płynów zapobiegających zamarzaniu innych niż wymienione 
w 16 01 14 zakupionych w ramach danej pozycji przetargowej – z da-
nego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie miejsc 
i adresów…” - dotyczy pozycji przetargowej nr 55 i 56.

12.  Na pozycje 57, 58, 61, 62 i 64 oferty mogą składać również osoby 
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, 
na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

13.  Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału 
w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, pok. nr 1 w terminie do dnia 
22.06.2022 r. do godziny 15.30.

14.  Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający 
jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie 
wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować 
się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której 
oferent umieszcza:

 •  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 •  nazwę i adres organizatora przetargu;
 •  dopisek: „Przetarg nr 3/OZ-DG/2022 – nie otwierać przed 23.06.2022 r.  

do godziny 10.00”.
15.  Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązu-

jącym u organizatora przetargu i zawierać:
 •  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 •  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych 

i warunki zapłaty;
 •  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu pod-

legającego przetargowi;
 •  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 •  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w prze-

targu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
16.  Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy 

sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału 
w Zielonej Górze od dnia 08.06.2022 r. do dnia 22.06.2022 r., w godz. 

8.00 – 15.30, pok. nr 1 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl,  
w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wy-
posażenie – Sprzedaż przetargowa”.

17.  Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia 
o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18.  Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, za-
poznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19.  Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, 
zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza sto-
sowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregu-
lowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży 
może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży.

20.  Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u orga-
nizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich 
informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków 
Sprzedaży, zostanie odrzucona.

21.  W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, pro-
wadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie 
licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin 
i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie 
dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu 
oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

22.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia termi-
nu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych 
pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz 
odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie prze-
targu.

23.  Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się 
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) oraz wydanych 
na jej podstawie aktów wykonawczych.

24.  W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia 
od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne 
kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub 
w pisemnej umowie sprzedaży.

25.  Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie in-
ternetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt woj-
skowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie 
Oddziału Regionalnego AMW w Zielonej Górze oraz zostaną przeka-
zane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26.  Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzeda-
ży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego 
AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl 

27.  Szczegółowe informacje: e-mail: j.bialoskorski@amw.com.pl, faks 
68 411 96 12 oraz tel. 68 411 96 65, 68 411 96 66, 68 411 96 68,  
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

ODDZIAŁ REGIONALNY AMW 
w Zielonej Górze 

ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
tel. 68 411 96 00, fax 68 411 96 12

e-mail: zielonagora@amw.com.pl; www.amw.com.pl
NIP: 5261038122     BDO: 000001319

55

Przepracowane inne oleje hydrauliczne /kod odpadu 13 01 13*/ 3 144,10 0,60

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe /kod odpadu 13 02 08*/ 2 585,00 0,60

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 /kod odpadu 16 01 15/ 3 495,80 0,01

Inne niewymienione odpady (przepracowane smary) /kod odpadu 16 01 99/ 51,00 0,01

56

Przepracowane inne oleje hydrauliczne /kod odpadu 13 01 13*/ 2 137,00 0,70

Przepracowane inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe /kod odpadu 13 02 08*/ 5 625,30 0,70

Przepracowane płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 /kod odpadu 16 01 15/ 1 904,10 0,01

57 Odpadowe opakowania z drewna (m.in. zużyte palety i skrzynie itp.) /kod odpadu 15 01 03/ 1 193,00 0,20

58
Odpadowe drewno /kod odpadu 17 02 01/ 525,00 0,10

Odpadowe opakowania z drewna (m.in. zużyte skrzynie itp.) /kod odpadu 15 01 03/ 190,00 0,20

59
Elementy usunięte ze zużytych urządzań (m.in. wybrakowane elementy z komputerów, urządzeń łączności i elektroniki itp.) /kod odpadu 16 02 16/ 5,20 1,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m.in. zużyte komputery bez dysków, monitory itp.) /kod odpadu 16 02 14/ 3 938,60 0,80

60

Odpady spawalnicze (zużyte elektrody spawalnicze) /kod odpadu 12 01 13/ 66,80 0,80

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kable typu pkl, pkc itp.) /kod odpadu 17 04 11/ 538,00 1,60

Złom metali żelaznych (m.in. odpady metalowe pozostałe po wybrakowaniu, np. bębny, wózki, anteny, skrzynki metalowe itp.) /kod odpadu 16 01 17/ 817,00 1,30

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 11 617,23 1,20

Złom metali nieżelaznych (m.in. aluminium pochodzący z zużytych elementów i części p.poż. itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 19,30 6,00

61 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – pakiet o masie 46 
985,00 kg /kod odpadu 17 01 07/ 1 0,10

62 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – pakiet o masie 300 
000,00 kg /kod odpadu 17 01 07/ 1 0,50

63 Zużyte opony (opony nienadające się do dalszego użytkowania i bieżnikowania z pojazdów osobowych i ciężarowych) /kod odpadu 16 01 03/ 14 167,50 0,40

64 Odpadowe opakowania z drewna – pakiet o masie 3.450,46 kg (m.in. zużyte palety i skrzynie itp.) /kod odpadu 15 01 03/ 1 30,00

65 Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe /kod odpadu 16 06 01*/ 32 235,72 2,60

66
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m.in. zużyte: narzędzia warsztatowe, części elektryczne i elektroniczne pojazdów, sprężarki, maszyna do sprawdzania 
wtryskiwaczy i pomp wtryskowych oraz wybrakowane urządzenia łączności i elektroniki itp.) /kod odpadu 16 02 14/ 10 013,50 1,40

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (m. in. zużyte monitory komputerowe itp.) /kod odpadu 16 02 13*/ 126,00 0,20

67

Zużyte kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kable typu pkl, pkc itp.) /kod odpadu 17 04 11/ 1 988,00 1,60

Złom metali nieżelaznych (m.in. zużyte części pojazdów, zawory, podnośniki hydrauliczne itp.) /kod odpadu 16 01 18/ 356,60 5,50

Złom ołowiu (m.in. zużyte klemy akumulatorów, plomby bez drutu itp.) /kod odpadu 17 04 03/ 448,35 4,00

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 2 017,00 1,20

68
Złom aluminiowy (m.in. demontażowe elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury itp.) /kod odpadu 17 04 02/ 31,83 6,00

Złom żelaza i stali (m.in. zużyte elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych itp.) /kod odpadu 17 04 05/ 17 374,15 1,20


