Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu,
odpadów – ROK 2013
Nr wpisu
do
rejestru
1/Z/13

Posiadacz odpadów
(nazwa)
PEPCO Poland Sp. z
o.o.

Adres posiadacza
odpadów
ul. Strzeszyńska
73A
60-479 Poznań

Nr REGON

Kod odpadów

639669292

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.)

021072990

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.)

ERś.6235.1.2013
miejsce
prowadzenia
działalności:
ul. Bytomska 71
41-940 Piekary
Śląskie

1/T/13

Cichoń Paweł FHU
ACP
ERś.6235.2.2013

ul. Bednorza 43/1
41-946 Piekary
Śląskie

Rodzaj odpadów

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.)
TRANSPORT 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.)
art. 233 ust. 2 ustawy z dnia

Nr wpisu
do
rejestru

Posiadacz odpadów
(nazwa)

Adres posiadacza
odpadów

Nr REGON

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

ex 08 03 18

odpadowy toner drukarski z
urządzeń biurowych

ex 16 02 16

odpadowy toner drukarski z
urządzeń biurowych

Podstawa prawna
zwolnienia
z obowiązku uzyskania
zezwolenia
14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz. 21)
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 31.12.2013r.

