
Dodavatel (původce) odpadu Provozovna kde odpad vznikl

         Název odpadu  Kategorie

odpadu

HP 1 Výbušné HP 2 Oxidující HP 3 Hořlavé HP 4 Dráždivé HP 5 Toxic.při vd. HP 6 Akut. toxicita HP 7 Karcinogení HP 8 Žíravé

HP 9 Infekční HP 10 Tox.pro repr.HP 11 Mutagenní HP 12Uvolň.ak.tox.pl. HP 13 SenzibilizujícíHP 14 Ekotoxický HP 15 Následně nebezpečný.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost uvedených informací

d)    v případě odpadu katalogových čísel 16 11 01*, 16 11 03* a 16 11 05* musí být uveden údaj, zda obsahují azbest,

e)    kopii osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, pokud bylo pro daný odpad vydáno,

f)    v případě, že je původcem odpadu fyzická osoba nepodnikající, poskytne při předání název obce, na jejímž území odpad vznikl.

Informace k vyplnění

Popis vzniku odpadu/ další údaje o vlastnostech odpadu: (v případě nedostatku místa pokračujte na druhé straně)

Nebezpečné vlastnosti odpadu (v případě dodávky nebezpečného odpadu označte x)

Předávající osoba poskytne osobě provozující příslušné zařízení určené pro nakládání s odpady  v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

a)    IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení osoby předávající odpad odpadu, identifikační číslo obchodníka s odpady, pokud je předávající osobou obchodník s 

odpady, identifikační číslo zařízení, ze kterého je odpad předáván, pokud je předávající osobou provozovatel zařízení, identifikační číslo provozovny, pokud je předávající osobou původce 

odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen "IČZUJ") provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód SO ORP/SOP z číselníků 

správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v 

tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,

b)    katalogové číslo odpadu, kategorie a v případě nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech, a dále identifikační list nebezpečného odpadu, jeho kopii nebo 

údaje nezbytné pro zpracování identifikačního listu nebezpečného odpadu, a v případě odpadu skupiny 19 původem ze skupin 20 a 15 01 a 17 podle Katalogů odpadů rovněž údaj o tom, 

jaká hmotnost z předávaného odpadu je původem z každé z těchto skupin,

c)    další údaje o vlastnostech odpadu v případech, kdy ověření specifických vlastností pro přijetí odpadu do zařízení vyžadují právní předpisy nebo povolení provozu zařízení, včetně kopií 

protokolů o zkouškách a k nim kopie příslušných protokolů o odběru vzorků, pokud jsou zkoušky pro tento účel nezbytné,

Telefon:

Jméno a příjmení : Datum, razítko, podpis: 

Email:

IČP:                                     IČZÚJ:

IČO: V případě vzniku odpadu mimo provozovnu vyplňte číslo ORP:

Katalogové číslo

odpadu

Základní údaje o odpadu

PÍSEMNÉ INFORMACE O PŘEDÁVANÉM ODPADU

Název: ( Název, adresa, popřípadě stavba )

Adresa sídla: 

                               pro přejímku odpadu do Sběrného dvora
                                                        ( dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.273/2021 Sb. )

Identifikační údaje dodavatele (původce) odpadu


