ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Číslo dokladu:
Datum vypracování:
Zpracovaný podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady
a) Identifikační údaje dodavatele odpadu:
název:
adresa:
sídlo:
IČ, bylo-li přiděleno:
b) Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl (původce):
název:
adresa:
c) Název druhu odpadu:
d) Katalogové číslo odpadu:
e) Kategorie odpadu:
O
N
f) Nebezpečná vlastnost:
H1 Výbušnost
H2 Oxidační schopnost:
H3-A Vysoká hořlavost
H3-B Hořlavost
H4 Dráždivost:
H5 Škodlivost zdraví
H6 Toxicita
H7 Karcinogenita
H8 Žíravost
H9 Infekčnost
H10 Teratogenita:
H11 Mutagenita:
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování
H14 Ekotoxicita
g) Popis vzniku odpadu:
h) Fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence,barva,zápach,apod.):
ch) Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu
jméno a příjmení:
bydliště:
telefon:
fax:
e-mail:
podpis:
i) protokol o odběru vzorku odpadu (pokud jsou při přejímce požadovány výsledky zkoušek): příloha č.1
j) Protokol o výsledcích zkoušek (ne starší než 3 měsíce od vypracování tohoto zákl.popisu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce
odpadu požadovány): příloha č.2
k) Předpokládané množství v dodávce:
l) Předpokládané hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu
dodaného do zařízení za rok:
m) Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opak.dodávek odpadu:
m/1) Původce odpadů (sledování 1x ročně):
m/2) Oprávněná osoba (v př.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 min.2x ročně):

n) Třída vyluhovatelnosti a složení odpadu:
o) Skupina skládek nutná pro odstranění odpadu dle třídy vyluhovatelnosti a složení:
S-IO
S-OO1
S-OO2
S-OO3
p) Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů
p/1) Odpad lze mísit s odpady běžně ukládanými na příslušné kategorii skládky:
p/2) Odpad lze mísit za předpokladu splnění následujících opatření:
p/3) Odpad lze mísit s odpady následujících vlastností:

S-NO

q) Prohlášení dodavatele odpadů na skládku (původce, oprávněné osoby):
q/1) Prohlašuji, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst.3 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
q/2) Prohlašuji, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin podle přílohy č.5 vyhl. MŽP
č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
q/3) Prohlašuji, že veškeré informace uvedené v tomto základním popisu jsou úplné, správné a pravdivé.
r) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv u odpadů
obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů apod.):
RAZÍTKO:
PODPIS:

