(wzór)

Podstawowa charakterystyka odpadów
wytwarzanych w ………………………....…….…………………………..…............
/firma/
w ………………………………………...……… przekazywanych na składowisko
/miejscowość/
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego
typu przekazujemy wymagane informacje.
a) nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko
odpadów
Wytwórcą odpadów jest:
………………………………………………………..…………………………………………………………….
Odbiorcą opadów składowanych na składowisku jest:
…………………………………………………………………………………….………………………............
b) kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
………………………………………………………………………………………………………..
c) syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów, podstawowe użyte surowce i wytworzone
produkty
Odpady przekazywane na składowisko wytwarzane w ……….................……………....…. to odpady
……………………………………………………………………………………………………………...……….
Powstają one w wyniku ………………………………….……….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
d) oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w art. 55
ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
W załączeniu
e) opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania
odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane
Nie dotyczy / ...............................................................…...………………..................................................
f)

opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,

Odpady przekazywane na składowisko to:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...……………………………………………
g) wykaz właściwości z załącznika nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż
niebezpieczne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128,
poz. 1347)

Przekazywane odpady nie mają właściwości odpadów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 200 l r. o odpadach.
h) oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów
W załączeniu
i)

podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności
a. co najmniej raz na 12 miesięcy,
b. w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany
użytych surowców i materiałów,
c. nie dotyczy.

…………………………………..

…………………………………..

Sporządził

Podpis kierownika jednostki

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że w odpadach kierowanych na składowisko brak:
1. występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy
całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
2. o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwo palnych lub łatwo palnych,
3. zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
4. powstających w wyniku prac naukowo - badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej,
które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane.

…………………………………..

Miejscowość, dn. ………...………..…..

Podpis kierownika jednostki

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że nie ma możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych oddawanych
z naszej firmy.

Miejscowość, dn. ………...………..…..

…………………………………..
Podpis kierownika jednostki

