Obsah základní popisu odpadu podle vyhlášky 294/2005 Sb.
Identifikační údaje dodavatele odpadu
Název

Sídlo

IČ

Adresa

Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl
Název druhu odpadu
Kategorie odpadu

Kód odpadu
Výčet nebezpečných
vlastností

Popis vzniku odpadu
Fyzikální vlastnosti odpadu
Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v tomto dokumentu
Bydliště

Telefon / fax

e-mail

podpis

Čísla protokolů o odběru vzorku odpadu, které jsou přílohou tohoto dokumentu :
Čísla protokolů o výsledcích zkoušek, které jsou přílohou tohoto dokumentu :
Odpad je vyhodnocen na základě odborného úsudku, uvedeného v příloze tohoto dokumentu, který
nahrazuje provádění zkoušek obsahu škodlivin
Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok :
Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok :
Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu
dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok :
Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu dodávaných
provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé
dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů
soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně dvakrát za rok :

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný
Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek :
Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti ( I, IIa, IIb, III ) :
Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je
uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
Mísitelnost s jinými druhy odpadů

Uložit odděleně od ostatních odpadů

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst.3 zákona
Prohlašuji (výše uvedená odpovědná osoba), že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky
všech skupin uvedených v seznamu v příloze č.5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
Seznam příloh (uvést jmenovitý seznam příloh)
Protokoly o odběru vzorku odpadu
Protokoly o výsledcích zkoušek koncentrací škodlivin v odpadu
Prohlášení původce, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládkách všech skupin
Odborný úsudek na základě podrobných znalostí a informací o vzniku odpadu

Společnost CELIO a.s., IČO: 48289922, se sídlem V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7 tímto informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů, v souladu
s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Společnost CELIO a.s. je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků pro účely
vyplývající z obchodních vztahů (bližší informace viz www.celio.cz → dokumenty ke stažení → Informace o zpracování osobních údajů). Zákazník podpisem
Základního popisu uděluje společnosti CELIO a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel.

