
Dane o posiadaczu odpadów
Rok sprawozdawczy 
2011

Posiadacz odpadów2)

Praktyka Stomatologiczna  Sp. J.
Nr rejestrowy3) 

Adres posiadacza odpadów 4)

Województwo
Śląskie

Miejscowość
Katowice

Telefon służbowy
(32) 256 18 40

Faks służbowy5)

(32) 256 18 41

Kod pocztowy
40-037 

Ulica
Fiołkowa

Nr domu
14

Nr lokalu

NIP5) REGON5) 

Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów 1)

Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ 
O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

(Od 2011 r. obowiązuje Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. Nr 1674)

Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664) oraz zgodnie z art. 19 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

Należy podać adres zamieszkania Należy podać adres zamieszkania NIP5) 

122-44-67-090
REGON5) 

123456789
Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD6) 

86.23 Z
Wypełniono i załączono
działy, tabele: 1

tabela A  

tabela B

2 3 4
5

tabela A

tabela B

tabela C

6

tabela A

tabela B

7 8 9

10a

tabela A

tabela B

Łączna liczba załączników 3
Dane osoby sporz ądzającej zbiorcze zestawienie danych

Imię
Adam

Nazwisko
Kowalski

Telefon służbowy5)

(32) 356 18 48
Faks służbowy5)

(32) 356 18 41
E-mail służbowy5)

kowalski@zlombud.pl
Data

01.03.2012

Podpis sporządzającego

Kowalski

Podpis i pieczątka posiadacza odpadów

Jan Nowicki

Prezes Jan Nowicki

x

x
x

lub siedziby posiadacza odpadów.
Należy podać adres zamieszkania 
lub siedziby posiadacza odpadów.

Miejsce prowadzenia działalno ści 8)

Województwo
śląskie

Gmina
Katowice

Miejscowość
Katowice

Ulica
Fiołkowa

Nr domu
25

Nr lokalu

Decyzje

Decyzja w zakresie gospodarki 
odpadami

Znak decyzji
Data wydania
decyzji9)

Termin
obowiązywania
decyzji6)

Organ wydający
decyzję

Wytwarzanie odpadów

Zbieranie odpadów

Odzysk

Unieszkodliwianie odpadów

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7)

W odpowiednia rubrykę należy wpisać
posiadaną decyzję w zakresie gospodarki
odpadami. Nie wpisuje się danych o informacji

Należy sporządzić tyle razy tabelę B 

działalności

Należy sporządzić tyle razy tabelę B 
ile jest miejsc prowadzenia 

działalności

Unieszkodliwianie odpadów

Odbieranie odpadów 
komunalnych

Rodzaj prowadzonej działalno ści 10)

W Zb Od Un Ok

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności9, 11) 01-08-2006
Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)9, 11)

x

7) Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8) Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania
odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy podać
województwo i gminę. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub
na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

odpadami. Nie wpisuje się danych o informacji
o wytwarzanych odpadach o której mowa
w art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy o odpadach.

Dot. działalności w zakresie wytwarzania 
i gospodarowania odpadami



Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12)

Lp.
Kod 

odpadów 13)
Rodzaj odpadów  13)

Masa wytworzonych odpadów [Mg]14)

masa odpadów sucha masa odpadów

1. 18 01 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z
wyłączeniem 18 01 03)

0,042

2. 18 01 02*
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
konserwanty służące do jej przechowywania
(zwyłączeniem 18 01 03)

3. 18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 
do przeniesienia materiału genetycznego, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 
podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

0,042

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne  elementy 

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg

0,001 Mg  = 1 kg

0,010 Mg = 10 kg

0,100 Mg = 100 kg

Odpady, które wymagają Odpady, które wymagają 
podania suchej masy 
odpadu znajdują się 
w objaśnieniach do 

formularza

Należy wykazać odpady powstające podczas prowadzonej 
działalności zgodnie z katalogiem odpadów i prowadzoną 

ewidencją odpadów.

4. 16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne  elementy 
(1) inne niż wymienione w 160209 do 160212

0,015

5. 16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15

0,025

12) Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, który uzyskał
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, lub
gminną jednostkę organizacyjną, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12)

Lp.
Kod 

odpadów 13)
Rodzaj odpadów  13)

Masa wytworzonych odpadów [Mg]14)

masa odpadów sucha masa odpadów

1. 18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające
substancje niebezpieczne 452 litry -

2. 16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
(1) inne niż wymienione w 160209 do 160212
(np. świetlówki)

3 szt. -

3. 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 1 kg -

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY WYPEŁNIANIU DZIAŁU 2

Niepoprawnie podana 
ilość odpadów

5. 18 01 03*

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i
zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski,
podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

0,05 -

6. 18 01 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z
wyłączeniem 18 01 03)

15,700
7. 18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
konserwanty służące do jej przechowywania
(zwyłączeniem 18 01 03)

12) Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, który uzyskał
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, lub
gminną jednostkę organizacyjną, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Prawidłowo

Niedozwolone sumowanie 
ilości odpadów


