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ZA,WIADOMIENIE

Dzińając na podstawie art. 54 ust, 2 i art. 55 ust. 2 usta\i/y z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 zs zm.), w związku ze złożonym w dniu
03.09.2018 r. i uzupełnionym dnia27.09.2018 r. wnioskian

zawiadamiam

o nadaniu ind}rvidualnego numeru rejestrowego;
o utworzeniu indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami i nadaniu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do tego
konta.

Strona logowania: hĘs:i,6do.mos.gov.pl/web/login

Pierwszego logowania w Bazie należy dokonać w terminie 30 dni od daty nadania numeru.
W przeciwnym razie hasło wygaśnie i wymagane będzie jego ponowne nadanie.

Załacznik:

Wydruk ze strony intemetowej potwierdzający nadanie indywidualnego numeru rejestrowego
oraz utworzenie i aktlłvację indyrvidualnego konta w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu
do tego konta.

otrzvmuia:
1. Adręsat
2. aa

Toruń, dnia Z pńdziemika 2018 r.
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Ważne informacje:

2.

Na podstawie art. 63 ustawy o odpadach podmiot, o którym mowa w pkt 2 niniejszych
informacji zobowiązany jest umieszczaó numer rejestrowy na dokumentach
sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dodatkowo obowiązkiem
kżdego podmiotu jest umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach
związanych z ewidencją odpadów i sprawozdawczością odpadową;
Podmiot będący:

o wprowadzającym sprzęt i autoryzowanymprzedstawicielem,
o wprowadzającym baterie lub akumulatory,
o wprowadzającympojazdy,
o producentem, importerem i wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowń,
o wprowadzającym na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
. wprowadzającym na ter}torium kraju opony,
. wplowadzającym na terytorium kaju oleje smarowe

wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego kżdego roku opłatę roczną za
dany rok;
W przypadku zmiany informacj i zawartych w rejestrze lub zakresu prowadzonej
działalności wymagającej wpisu do Ęestru podmiot jest zobowiąz any do ńożenia
w terminie 30 dni od dnia, w którym nasĘpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu
w rejestrze poprzez wypełnienie formularza aktualizacy'nego;
W przypadku nwałego zaptzestutia wykonlrvania działalności wymagającej rłpisu
do Ąestru, podmiot jest zobowiąany złoźyó wniosek o wykreślenie z rejestru,
w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonl"wania tej działalności.
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