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Zgłoszenie przedsiębiorstw gromadzących, transportujących, prowadzących handel i pośrednik 

odpady 

Zaznaczyć lub wypełnić odpowied. pole 

Pierwsze zgłoszenie 

Zgłoszenie zmiany Numer sprawy (o ile został przydzielony przez urząd) 

 

1 Składający zgłoszenie (główna siedziba zakładu) 

1.1 Firma / Korporacja 

1.2 Ulica, nr domu 

1.3 Kraj związkowy (2 miejsca), Kod pocztowy, Miejscowość 

1.4 Państwo (2 miejsca) 

1.5 Dla składających zgłoszenie, którzy nie posiadają żadnej głównej siedziby w kraju:  
Miejsce pierwszej działalności przedsiębiorstw gromadzących, transportujących, prowadzących handel 
i pośrednik odpady niebezpieczne na rzecz osób trzecich: Kraj związkowy (2 znaki), Kod pocztowy, 
Miejscowość 

1.6 Telefon, Telefaks, Numer identyfikacji podatkowej 

1.7 Telefon komórkowy, E-mail 

1.8 Rejestracja działalności gospodarczej: Data rejestracji, Właściwy urząd, Sygnatura akt (o ile jest znana) 

1.9 Wpis w rejestrze handlowym, zrzeszeń lub spółdzielni (o ile został przeprowadzony wpis): Numer 
rejestru (HRA, HRB itd.), Sąd rejestrowy 

 

2 Zgłoszone zostały następujące czynności związane z gospodarką odpadami: 

2.1 Gromadzenie:  Nr przedsiębiorcy gromadzącego, transportującego zgodnie z § 28 NachwV  
  (o ile został udzielony) 

2.2 Transport:  Nr przedsiębiorstwa transp. zgodnie z § 28 NachwV (o ile został udzielony) 

2.3 Handel:  Nr przeds. prow. handel odpadami zgodnie z § 28 (NachwV) (o ile został udzielony) 

2.4 Pośrednik:  Nr. przeds. pośrednik z § 28 (NachwV) (o ile został udzielony) 

 

3 Rodzaj działalności 

3.1 W ramach działalności gospodarczej.  
Celem przedsiębiorstwa jest całkowicie lub częściowo płatne gromadzenie, transport, handel i 
pośrednik odpadów na rzecz osób trzecich. 

3.2 W ramach przedsiębiorstwa gospodarczego.  
Celem przedsiębiorstwa jest działalność gospodarcza i przemysłowa innego rodzaju, która nie jest 
ukierunkowana na gromadzenie, transport, handel i pośrednik odpadów na rzecz osób trzecich. 
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia 

 

4 Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia 

4.1 Wyłącznie odpady, które nie są niebezpieczne (przejdź  dalej do punktu 5)  
Także odpady niebezpieczne (dalej punkt 4.2) 

4.2 Gromadzenie, transport, handel i pośrednik odpadów niebezpiecznych na rzecz osób trzecich 
podlega zasadniczo zgodnie z § 54 ust. 1, zdaniem 1 ustawy KrWG obowiązkowi uzyskania 
zezwolenia. Jednakże zakład jest na podstawie jednego lub kilku stanów faktycznych zwolniony z 
obowiązku udzielenia zezwolenia i dlatego zgodnie z § 53, ustępem 1, zdaniem 1 ustawy KrWG 
wyłącznie objęty obowiązkiem zgłoszenia: 
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4.2.1 ze względu na właściwość publiczno-prawnego podmiotu odpowiedzialnego za 
utylizację (§ 54 ustęp 3, numer 1 ustawy KrWG), 

4.2.2  ze względu na właściwość certyfikowanego zakładu utylizacji  
(§ 54 ustęp 3 numer 3 ustawy KrWG), 

4.2.2.1 Certyfikat jest dołączony 

4.2.3 ze względu na właściwość przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego i 
prowadzącego handel i pośrednik odpadów elektrycznych i elektronicznych na rzecz 
osób trzecich w ramach wykonania ustawy w sprawie urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (§ 2 ustęp 3, zdanie 1 ustawy o wprowadzaniu do obrotu, utylizacji i 
ponownym wykorzystaniu urządzeń elektrycznych (ElektroG)), 

4.2.4 ze względu na właściwość przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego i 
prowadzącego handel i pośrednik odpady na rzecz osób trzecich na rzecz osób 
trzecich w ramach wykonania ustawy w sprawie urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (§ 1 ustęp 3, zdanie 1 ustawy o wprowadzaniu do obrotu utylizacji i 
ponownym wykorzystaniu urządzeń elektrycznych (ElektroG)), 

4.2.5 ze względu na właściwość przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego i 
prowadzącego handel i pośrednik odpadów niebezpiecznych na rzecz osób trzecich, 
które prowadzi działalność gospodarczą (§ 12 ustęp 1, nr 1 rozporządzenia w sprawie 
obowiązku zgłaszania działalności i uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorstwa 
gromadzące, transportujące i zagospodarowujące odpady niebezpieczne na rzecz osób 
trzecich (AbfAEV)), 

4.2.6 ze względu na właściwość przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego i 
prowadzącego handel i pośrednik odpadów niebezpiecznych na rzecz osób trzecich, 
które gromadzą, transportują, handlują lub zagospodarowują takie odpady na rzecz 
osób trzecich, jakie powróciły od producenta na podstawie rozporządzenia z mocą 
ustawy (§ 12 ustęp 1, nr 2 rozporządzenia AbfAEV), 

4.2.7 ze względu na właściwość przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego i 
prowadzącego handel i pośrednik zużytych pojazdów (§ 4 ustęp 1, nr 3 rozporządzenia 
AbfAEV), 

4.2.8 ze względu na właściwość certyfikowanego zakładu Systemu Ekozarządzania i Audytu 
EMAS (§ 12 ustęp 1 numer 4 rozp. AbfAEV) dla zgłaszanej działalności, 

4.2.8.1 Dokument rejestracji jest dołączony 

4.2.9 na podstawie właściwości przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego 
niebezpieczne odpady, które gromadzi odpady przy użyciu statków żeglug morskiej 
lub je nimi transportuje  (§ 12 ustęp 1, nr 5 rozporządzenia AbfAEV), 

4.2.10 na podstawie właściwości przedsiębiorstwa gromadzącego, transportującego 
niebezpieczne odpady, które gromadzi odpady przy użyciu służb przewożących 
paczki, przesyłki ekspresowe i kurierów (§ 12 ustęp 1, nr 6 rozporządzenia 
AbfAEV), 

 

5 Właściciel 

5.1 Nazwisko, Imię 

5.2 Data, miejsce urodzenia 

Kolejny właściciel zakładu (o ile istnieje): 

5.3 Nazwisko, Imię 

5.4 Data, miejsce urodzenia 

Dla następnych osób proszę użyć oddzielnego, dodatkowego arkusza. 
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6 Osoba odpowiedzialna za kierowanie i nadzór zakładu (o ile nie jest ona identyczna z właścicielem 

zakładu) 

6.1 Nazwisko, Imię 

6.2 Data,miejsce urodzenia 

Dalsza osoba odpowiedzialna za kierowanie i nadzór zakładu (o ile występuje): 

6.3 Nazwisko, Imię 

6.4 Data, miejsce urodzenia 

Dla następnych osób proszę użyć oddzielnego, dodatkowego arkusza. 

 

7 Wolne pole na uwagi zgłaszającego (dobrowolne podanie danych) 

 

8 Zapewnienie i podpis 

8.1 Niniejszym zapewniamy, że 

- zgłoszenie zostało wypełnione zgodnie z najlepszą wiedzą i zostało przesłane do właściwego 
urzędu z określoną poniżej datą, 

- w trakcie czynności gromadzenia, transportu, handlu i pośrednik odpadów na rzecz 
osób trzecich muszą być przestrzegane wszystkie odnośne przepisy, a szczególnie 
wytyczne Ustawy o Odpadach i Recyclingu (KrWG) i rozporządzenia z mocą ustawy 
uchwalone na podstawie tej ustawy, 

- zgłoszenie przez przedsiębiorstwa gromadzące, transportujące, prowadzące handel i 
pośrednik odpady zgodnie z ustępem 2 rozporządzenia w sprawie obowiązku 
zgłaszania i uzyskiwania zezwolenia na przemieszczanie odpadów. 

8.2 Miejscowość, Podpis 

8.3 Data (DD.MM.RRRR) 

 

9 Potwierdzenie wpływu kompletnego zgłoszenia (do wypełnienia przez urząd) 

9.1 Niniejszym potwierdzamy wpływ kompletnego zgłoszenia. 

9.2 Przydzielono następujące numery zbiorcze zgodnie z § 28 NachwV: 

9.3 Przydzielono następujące numery przedsiębiorstw transportujących zgodnie z § 28 NachwV: 

9.4 Przydzielono następujące numery handlarzy zgodnie z § 28 NachwV: 

9.5 Przydzielono następujące numery pośrednik zgodnie z § 28 NachwV: 

9.6 Wolne pole dla uwag urzędu 

9.7 Miejscowość, Podpis 

9.8 Data (DD.MM.RRRR) 

 

10 Wskazówki 

10.1 W zależności od ustawodawstwa regionalnego potwierdzenie wpływu kompletnego zgłoszenia 
jest płatne. W takim przypadku wydawana jest osobna decyzja o opłatach. 

10.2 Podmioty gromadzące i transportujące odpady muszą w trakcie wykonywania swojej działalności 
posiadać ze sobą kopię lub wydruk zgłoszenia potwierdzonego przez urząd, o ile nie są one 
zwolnione z obowiązku posiadania przy sobie takiego zgłoszenia. O ile urząd nie potwierdził 
jeszcze takiego zgłoszenia, zgłaszający musi to odnotować na kopii lub na wydruku zgłoszenia. 
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W takim przypadku należy posiadać ze sobą kopię z widniejącą na niej adnotację lub wydruk 
zaopatrzony w taką adnotację. Specjalistyczne zakłady utylizacyjne muszą posiadać ze sobą 
kopię obowiązującego w danym przypadku certyfikatu. Zakłady Systemu Ekozarządzania i 
Audytu EMAS muszą posiadać ze sobą kopię obowiązującego dokumentu rejestracji. 

10.3 Jeżeli istotne dane zmienią się, należy dokonać ponownego zgłoszenia. Istotne dane zawarte są w 
polach od 1.1 do 1.4 i od 2 do 6. 


