
Nr karty Rok kalendarzowy 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU  
 2018 

Nazwa i adres posiadacza odpadów, 
który przekazuje odpad 

Nazwa i adres posiadacza odpadów 
transportującego odpad 

Nazwa i adres posiadacza odpadów, 
który przejmuje odpad 

 
 

 
Firma 

CHEMPUR 
 

ul. Jana Lortza 70a 
41-940 Piekary Śląskie 

Miejsce prowadzenia działalności: Miejsce prowadzenia działalności: 
 
 

 
 

Firma 
CHEMPUR 

 
ul. Jana Lortza 70a 

41-940 Piekary Śląskie 
ul. Jana Lortza 70a 

41-940 Piekary Śląskie 
Nr rejestrowy 1) Nr rejestrowy 1) Nr rejestrowy 1) 

 000004363 000004363 
NIP REGON NIP REGON NIP REGON 

  653-000-89-98 272266595 653-000-89-98 272266595 
Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad: 

Firma CHEMPUR Piekary Śląskie 41-940, ul. Jana Lortza 70a 
Rodzaj przetwarzania , któremu powinien zostać poddany odpad 2) 
nie dotyczy                                                                                 
Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego  unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 
lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 3)                             
                                                                                                                             Tak                       Nie 
nie dotyczy 
    

  

Kod 
odpadu 4) Rodzaj odpadu 5) Nazwa substancji po jakiej jest 

opakowanie 
Pojemność 
opakowania 

Ilość opakowań 

     
     
     
     
     
     
     

Data  (miesiąc / rok) Kod odpadu 
4) 

Masa przekazanych odpadów 
[Mg]: 

Nr rej. pojazdu, 
przyczepy lub 
naczepy 6) 

Nr certyfikatu 
oraz numery 
pojemników 7) 

  
   
  

  

Potwierdzam przekazanie odpadu 
Potwierdzam przejęcie odpadów do 
transportu i wykonanie usługi 
transportu 

Potwierdzam przyjęcie odpadów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Data, pieczęć i podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, pieczęć i podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, pieczęć i podpis 

 



Objaśnienia do karty przekazania odpadu: 
 
1) O ile dotyczy. Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach. 
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpad. 
3) Dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych przekazującego te odpady do unieszkodliwienia w spalarni 
odpadów. W przypadku gdy wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych przekazuje odpady zbierającemu, który uzyskał 
zezwolenie, o którym  mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach, należy sporządzić osobny wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwienie i przekazać do spalarni odpadów. 

4) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 
4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

5) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazania odpadów powstałych w wyniku 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów oraz 
zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do 
czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do 
dalszego unieszkodliwienia, należy podać symbol R lub D. 

6) Dotyczy odpadów niebezpiecznych. W przypadku gdy odpad jest transportowany 
kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu 
odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy 
wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania 
odpadu. 

7) W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do 
czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonych 
do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku 
zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym  do 
czasowego składowania  odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do 
dalszego unieszkodliwienia, należy podać numer certyfikatu oraz numery 
pojemników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRZELICZNIK OPAKOWAŃ 

 
opakowanie waga opakowania [kg] waga opakowania [Mg] 

Opakowania szklane 
szkło 100ml 0,1 0,0001 
szkło 250ml 0,15 0,00015 
szkło 500ml 0,34 0,00034 

szkło 1l 0,55 0,00055 
szkło 2,5l 1,29 0,00129 

Opakowania z tworzywa sztucznego 
tworzywo od 1g do 50g 0,02 0,00002 

tworzywo 100g 0,024 0,000024 
tworzywo 250g - 300g 0,03 0,00003 

tworzywo 500g 0,067 0,000067 
tworzywo 1kg 0,098 0,000098 
tworzywo 2kg 0,112 0,000112 
tworzywo 1l 0,078 0,000078 

tworzywo 2,5l 0,15 0,00015 
tworzywo 5l 0,3 0,0003 
tworzywo 10l 0,4 0,0004 
tworzywo 20l 1 0,001 
tworzywo 30l 1,3 0,0013 
tworzywo 60l 2 0,002 

worek z atestem UN 0,15 0,00015 
Opakowania z metalu 

metal 20l 1,4 0,0014 
metal 60l 4,5 0,0045 
metal 200l 18 0,018 

 
1 Mg (1 tona) = 1000 kg 
 
Kody odpadów: 
 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 04 – opakowania z metali 

15 01 07 – opakowania ze szkła 

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości po substancjach niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 


