PRŮVODKA ODPADŮ (pro uložení na skládce, separovaný sběr)

verze: září 2011

Původce/dodavatel odpadu (název dle OR, sídlo):
IČO:
Název a adresa provozovny, kde odpad vznikl:
SPZ vozidla dopravce
Číslo odpadu

Hmotnost všech odpadů ( t )

Název odpadu (zkráceně)

Zvážil:
Poměr v
% nebo
váha

Čís. atestu výluhu/ze
dne (pokud je třeba)

Výsledek vizuální kontroly
dle Základního popisu
odpadu (provede přejímací
pracovník SOMPO)
souhlasí/nesouhlasí

Prohlášení původce/dodavatele: *) odpad nelze využít ani jinak odstranit a nejde o odpad, který nelze ukládat na skládkách
Čestně prohlašuji, že se jedná o stejný odpad, na který byl vypracován základní popis odpadu, odpad nemá nebezpečné
vlastnosti ani není smísen nebo znečištěn některou ze složek, která jej činí nebezpečným, nebo nebezpečným odpadem
(dle §6 odst. 1 a 2 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech) a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
*) škrtněte, pokud se nejedná o uložení na skládce
Datum

Za správnost údajů (jméno-čitelně
a podpis odpovědné osoby
původce)

Předal (jméno-čitelně a podpis
dopravce)

Převzal za SOMPO (jméno-čitelně a
podpis)
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