Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – ROK 2012
Nr wpisu
do
rejestru
1/Z/12

2/Z/12

Posiadacz odpadów
(nazwa)

Adres posiadacza
odpadów

PTI Sp. z o.o.

ul. Glogera 5
31-222 Kraków

ERś.6235.1.2012

miejsce prowadzenia
działalności:
ul. Wyszyńskiego 14
41-940 Piekary
Śląskie

Apteka
„MANHATTAN”

ul. M. SkłodowiskiejCurie 83
41-949 Piekary
Śląskie

ERś.6235.2.2012

Nr REGON

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

300635806

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, o którym mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr
180, poz. 1495 z późn. zm.)

270646224

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, o którym mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr
180, poz. 1495 z późn. zm.)

Podstawa prawna
zwolnienia
z obowiązku uzyskania
zezwolenia
ZBIERANIE ODPADÓW
Art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia
27.04.2001r.o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia
11.12.2001r. w sprawie
zakresu informacji
podawanych przy rejestracji
przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku
uzyskania zezwoleń oraz
sposobu rejestracji (Dz. U.
z 2001r. Nr 152, poz. 1734)
Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia
23.12.2003r. w sprawie
rodzajów odpadów, których
zbieranie lub transport nie
wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności
(Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz.
154 z późn. zm.)
ZBIERANIE ODPADÓW
Art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia
27.04.2001r.o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia

Nr wpisu
do
rejestru

3/Z/12

Posiadacz odpadów
(nazwa)

Punkt Skupu
Surowców Wtórnych
Grzegorz Kolbusz

ERś.6235.3.2012

Adres posiadacza
odpadów

ul. Górnicza 16
41-946 Piekary
Śląskie
miejsce prowadzenia
działalności:
ul. Bednorza 73
41-946 Piekary
Śląskie

Nr REGON

Kod odpadów

272773518

16 06 01*

Rodzaj odpadów

Baterie i akumulatory ołowiowe

Podstawa prawna
zwolnienia
z obowiązku uzyskania
zezwolenia
11.12.2001r. w sprawie
zakresu informacji
podawanych przy rejestracji
przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku
uzyskania zezwoleń oraz
sposobu rejestracji (Dz. U.
z 2001r. Nr 152, poz. 1734)
Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia
23.12.2003r. w sprawie
rodzajów odpadów, których
zbieranie lub transport nie
wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności
(Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz.
154 z późn. zm.)
ZBIERANIE ODPADÓW
Art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia
27.04.2001r.o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia
11.12.2001r. w sprawie
zakresu informacji
podawanych przy rejestracji
przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku
uzyskania zezwoleń oraz
sposobu rejestracji (Dz. U.
z 2001r. Nr 152, poz. 1734)
Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki

Nr wpisu
do
rejestru

4/Z/12

Posiadacz odpadów
(nazwa)

Adres posiadacza
odpadów

„MOTO-HURT” S.A.

ul. Krakowska 105 B
35-506 Rzeszów

ERś.6235.4.2012

miejsce prowadzenia
działalności:
ul. Powstańców
Warszawskich 8
41-940 Piekary
Śląskie

Nr REGON

Kod odpadów

180191262

16 06 01*

Rodzaj odpadów

Baterie i akumulatory ołowiowe

Podstawa prawna
zwolnienia
z obowiązku uzyskania
zezwolenia
Społecznej z dnia
23.12.2003r. w sprawie
rodzajów odpadów, których
zbieranie lub transport nie
wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności
(Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz.
154 z późn. zm.)
ZBIERANIE ODPADÓW
Art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia
27.04.2001r.o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia
11.12.2001r. w sprawie
zakresu informacji
podawanych przy rejestracji
przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku
uzyskania zezwoleń oraz
sposobu rejestracji (Dz. U.
z 2001r. Nr 152, poz. 1734)
Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia
23.12.2003r. w sprawie
rodzajów odpadów, których
zbieranie lub transport nie
wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności
(Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz.
154 z późn. zm.)
stan na dzień 31.12.2012r.

