ODP-nastajanje

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015, 69/2015).

2018

Sporočanje podatkov je obvezno.

POROČILO O NASTALIH ODPADKIH IN RAVNANJU Z NJIMI
Pomoč in informacije:
Agencija RS za okolje
E: isodpadki.arso@gov.si
T: (01) 478 45 59, (01) 478 44 16
(pon., sre., pet. od 9.00 do 12.00, sre. 14.00 do 16.00)

Ime/Firma:

IMP PUMPS d.o.o.

Naslov/Sedež:

Pod hrasti 28
1218

Poštna številka:
Matična št.:

Pošta:

KOMENDA
Šifra dejavnosti - SKD:

1539914000

Peter Babič

012806456

Komenda, 19.03.2019

Poročilo izpolnil/-a

Telefon

Kraj in datum

28.130

peter.babic@imp-pumps.si
E - naslov

V skladu z 29. členom Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015, št. 69/2015) morajo povzročitelji odpadkov
najpozneje do 31. 3. 2019 oddati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2018.
Obrazca ODP-nastajanje v Excel-ovi obliki (xls) NE tiskajte, ampak ga kot priponko posredujte po elektronski pošti na odpadki.arso@gov.si.
Pred pošiljanjem izpolnjenemu poročilu spremenite ime po naslednjem kriteriju: ODP,10-mestna matična številka podjetja
(primer: ODP1234567000).
Elektronsko pošto s priponko poročila ODP-nastajanje v xls obliki arhivirajte, saj bo ob morebitnem obisku inšpektorja za
okolje le to služilo kot dokazilo o poročanju.
Rezultate tega raziskovanja boste našli na spletni strani www.arso.si.

Namen raziskovanja
Namen priprave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP-nastajanje) je pridobiti podatke o vrstah in količini
odpadkov, nastalih v poslovnih subjektih pri izvajanju njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti, ter o načinu ravnanja z njimi.
Obveznost sporočanja podatkov
Sporočanje zahtevanih podatkov je obvezno, in sicer na podlagi določil 29. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015, 69/2015)
ter drugih predpisov s področja ravnanja z odpadki.
Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih.
Seznam zavezancev, ki ne bodo poročali v zakonsko določenem roku do 31.3.2019, bo poslan inšpektoratu RS v pristojno reševanje.
Navodila za izpolnjevanje poročila
Podrobnejša navodila najdete na spletni strani ARSO (www.arso.si → Varstvo okolja → Odpadki → Obrazci → Letno poročilo o ravnanju z
odpadki za preteklo koledarsko leto: Navodilo za pripravo poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v excel obliki).
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

