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Numer rejestracyjny
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Obja nienia:
1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
2) Poda imi i nazwisko lub nazw podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby.
3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadów jest obowi zany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru okre lonego w art. 9b ustawy
z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z pó n. zm.). Kart przekazania odpadów nale y wypełni osobno
dla ka dej gminy, z której odpady s odbierane.
4) Dotyczy posiadacza odpadów transportuj cego odpady.
5) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub wi cej prowadz cych działalno w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach
nale y poda wymagane dane i podpisy wszystkich transportuj cych odpad z zachowaniem kolejno ci transportowania odpadu.
6) W przypadku władaj cych powierzchni ziemi, na której komunalne osady ciekowe s stosowane zgodnie z art. 71 i art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pó n. zm.), nale y poda imi i nazwisko oraz adres zamieszkania.
7) Poda adres miejsca prowadzenia działalno ci. W przypadku prowadzenia działalno ci w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pó n. zm.), oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, nale y wpisa nazw województwa i gminy, na terenie których s wytwarzane odpady w zwi zku z prowadzon działalno ci w zakresie
ww. obiektów liniowych lub wiadczeniem ww. usług. W przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru okre lonego w art. 9b ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, nale y poda nazw województwa i gminy.
8) O ile dotyczy. Poda numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
9) O ile posiada.
10) Poda imi i nazwisko lub nazw oraz adres, pod który nale y dostarczy odpad.
11) Dotyczy stacji demonta u w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demonta u pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów
oraz zarz dzaj cego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rt ci metalicznej przekazuj cego te odpady do
dalszego unieszkodliwienia, nale y poda symbol R lub D. Symbole R okre laj procesy odzysku zgodnie z zał cznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Symbole D okre laj procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zał cznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
12) Dotyczy wył cznie wytwórcy zaka nych odpadów medycznych lub zaka nych odpadów weterynaryjnych przekazuj cego te odpady do unieszkodliwienia w spalarni
odpadów. W przypadku gdy wytwórca zaka nych odpadów medycznych lub zaka nych odpadów weterynaryjnych przekazuje odpady zbieraj cemu, który uzyskał
zezwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nale y sporz dzi osobny wniosek o wydanie dokumentu potwierdzaj cego
unieszkodliwienie i przekaza go do spalarni odpadów.
13) Zgodnie z katalogiem odpadów okre lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
14) W przypadku odpadów niebezpiecznych poda ka d dat przekazania odpadu.
15) Karta mo e by stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadów lub jako zbiorcza karta przekazania odpadów obejmuj ca odpad danego rodzaju przekazywany
ł cznie w czasie jednego miesi ca kalendarzowego, za po rednictwem tego samego transportuj cego odpady, temu samemu posiadaczowi odpadów.
16) Poda mas odpadów z dokładno ci do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych ni niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów
jest mniejsza ni 1 kg, nale y poda mas w zaokr gleniu do 1 kg.
17) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
18) W przypadku posiadacza odpadów przekazuj cego odpady rt ci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do
czasowego składowania odpadów rt ci metalicznej oraz w przypadku zarz dzaj cego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego
składowania odpadów rt ci metalicznej przekazuj cego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, nale y poda numer certyfikatu oraz numery pojemników.
19) Nie dotyczy dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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