ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
oraz sposobu jego udostępniania
(Dz. U. z dn. 5 maja 2008 r. nr 77, poz.463)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr
124, poz. 859) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rejestr, o którym mowa w § 1, udostępnia się przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska
M. Nowicki

______
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik do rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 15 kwietnia 2008 r. (poz.467)
WZÓR
REJESTR ZGŁOSZEŃ I DECYZJI W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW
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______
1)
Należy wpisać datę dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1).
2)
Dotyczy zgłaszającego wysyłkę odpadów będącego osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną.
3)
Dotyczy zgłaszającego wysyłkę odpadów będącego jednostką organizacyjną.
4)
Dotyczy odbiorcy odpadów będącego osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną.
5)
Dotyczy odbiorcy odpadów będącego jednostką organizacyjną.
6)
Dotyczy posiadacza odpadów, innego niż zgłaszający wysyłkę odpadów i odbiorca odpadów, będącego osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną.
7)
Dotyczy posiadacza odpadów, innego niż zgłaszający wysyłkę odpadów i odbiorca odpadów, będącego jednostką organizacyjną.
8)
Należy wpisać kod odpadów zgodnie z załącznikiem III, IV lub IVA do rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1).
9)
Należy wpisać trasę przewozu odpadów, w tym: miejsce granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym nastąpi przywóz odpadów na teren kraju, numery dróg i nazwy miast na trasie
przewozu odpadów, lokalizację instalacji, w której odpady mają być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

