ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
dle přílohy č. 1 bod 2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhl. č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Čestné prohlášení
Dodavatel odpadu
název:

Provozovna, kde odpad vznikl
název:

adresa:

adresa:

IČ:

IČ:

Formulář č. 64

Kód, název a kategorie odpadu:
dle vyhl. č. 381/2001 Sb.:
Popis vzniku odpadu (technologie vzniku, vstupní suroviny, fyz. vlastnosti)

Nebezpečné vlastnosti odpadu: nejsou H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14
Podíl biologicky rozložitlné složky v odpadu (v %): 0% <10% <20% <30 % <40% <50% Jiný:
Kritické ukazatele:

Nejsou stanoveny

Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů
V souladu s přílohou č. 3 bod 2 vyhl. č. 294/2005 Sb. je možno odpad mísit s jinými odpady stejného
charakteru
Opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu
V případě odstranění odúadu na skládce, není potřeba přijímat žádná opatření
Prohlášení původce odpadu:
1. Z posouzení vhodnosti způsobu odstranění odpadu vyplývá, že tento odpad lze nejlépe využít způsobem
recyklace, jinak odstranit uložením na skládku v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák. o odpadech
2. Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v části A přílohy č. 5
vyhl 294/2005 Sb.
3. Odpad lze ukládat na skládku za určitých podmínek stanovených ve vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb.
4. Informace v tomto Základním popisu jsou pravdivé, úplné a původce odpadu je odpovědný za všechny
škody vzniklé prvozovateli zařízení v případě neúplných nebo nesprávných informací.

Protokol o odběru vzorku odpadu č.
Protokol o výsledcích zkoušek č.
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: (tab. 1 přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb.)
I
IIa
Skupina skládek, na kterou může být odpad uložen
S-IO
S -OO1
S - OO2

IIb

III

S - OO3

S - NO

Předpkládané množství odpadu v dodávce:

tun

Předpokládaná množství a četnost dodávek odpadu shodných vlastností:

x tun

Předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok:

cca tun

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací:
Jméno, příjmení:
Adresa:

Telefon, e-mail:

Podpis:

Datum:
Poznámky:
Podle přílohy č. 1 bod 5.2.b vyhl. č. 254/2005 Sb., je základní popis odpadu vypracováván na základě
provedeného odborného posouzení místa vzniku tj. stavby, jejího rozsahu, dřívějšího užívání, znalosti
vstupních surovin a informací zástupce původce odpadů

Dodavatel odpadu (vlastník odpadu)

Provozovatel zařízení

Razítko a podpis

Razítko a podpis

