Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu,
odpadów – ROK 2011
Nr wpisu
do
rejestru
1

Posiadacz odpadów
(nazwa)
ORLEN Eko Sp. z o.o.

ERś.6235.1.2011

2

APTEKI ZDROWIT s.c.
K.B.Olszewscy
ERś.6235.2.2011

Adres posiadacza
odpadów

Nr REGON

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

ul. Chemików 7
09-411 Plock
adres do
korespondencji:
Regionalny Zespół
Prewencji
al. Korfantego 2
40-004 Katowice

611418838

15 01 10*

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne
i toksyczne)

ul. M.SkładowiskiejCurie 65a
41-949 Piekary
Śląskie

278152711

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

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 2007r. Nr 39, poz.
251 ze 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 2007r. Nr 39, poz.
251 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra

Nr wpisu
do
rejestru

3

Posiadacz odpadów
(nazwa)

NOMAX Sp. z o.o.
ERś.6235.3.2011

Adres posiadacza
odpadów

ul. Ceramiki 37
41-945 Piekary
Śląskie

Nr REGON

Kod odpadów

272579644

20 01 33*

20 01 34

Podstawa prawna
zwolnienia
Rodzaj odpadów
z obowiązku uzyskania
zezwolenia
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.)
Baterie i akumulatory łącznie z
ZBIERANIE ODPADÓW
Art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia
bateriami i akumulatorami
27.04.2001r.o odpadach (t.j.
wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.
baterie i akumulatory zawieraj ące 251 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra
te baterie
Środowiska z dnia
11.12.2001r. w sprawie
Baterie i akumulatory inne ni ż
wymienione w 20 01 33
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

Nr wpisu
do
rejestru

Posiadacz odpadów
(nazwa)

Adres posiadacza
odpadów

Nr REGON

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Podstawa prawna
zwolnienia
z obowiązku uzyskania
zezwolenia
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 31.12.2011r.

