NYILATKOZAT
HULLADÉK EREDETÉRŐL, KELETKEZÉS HELYÉRŐL
2020. ÉVRE VONATKOZÓAN
Hulladék átadójának (termelőjének) neve:……………………………………………………………………………
Hulladék átadójának (termelőjének) címe: …………………………………………………………………………..
Adatlap kitöltésére jogosult neve, beosztása:…………………………………………………………………………
Kapcsolattartó telefonos elérhetősége: ………………………………………………………………………………..

Hulladékot termelő telephely címe:…………………………………………………………………………
Telephelyre kötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik-e:

IGEN

NEM

Telephelyre kötött közszolgáltatási szerződés száma:………………………………………………………………..
Átadni kívánt hulladék adatai, jellemzői:
1. HAK kód: 20 03 01 megnevezés: egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
2. Hulladék fizikai megjelenési formája: szilárd
3. Hulladék képződése:
4. Hulladék mennyisége:

RENDSZERES
……………kg / alkalom

ESETI
……………kg / év

5. Hulladékot eredményező technológia rövid leírása:
……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….................
Fent nevezett, mint a hulladék átadója, büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlap
kitöltésére jogosultsággal rendelkezem, a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a lerakásra szánt hulladék sem
eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkezik,
így B3 alkategóriába tartozó nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón elhelyezhető.
Aláírásommal elfogadom, hogy hulladéklerakó üzemeltetője jogosult helyszíni ellenőrző vizsgálatot végezni annak
megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e a nyilatkozatban leírt hulladékkal, eltérés esetén a
hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetője meg tagadja
Dátum:…………………, ………….év…………….hónap……………nap

-------------------------------------aláírás, bélyegző

Tájékoztatás:


A közszolgáltató jogosult és köteles a hulladék átadóját (termelőjét) ellenőrzés alá vonni, hogy a
közszolgáltatási szerződéssel, vagy díjhátralékkal rendelkezik-e.



Amennyiben az adott telephelyen keletkező hulladék tekintetében hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződés a nyilvántartásban nem szerepel, úgy a szerződés írásbeli rögzítésének szándékát a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán (6720 Szeged, Stefánia 6.) Ön jelezheti. Jelzés
hiányában a keletkezett és beszállított hulladék mennyiségére figyelemmel a jogszabály alapján létrejött
közszolgáltatási szerződést nyilvántartásunkba felvezetjük.



A

hulladékszállítási

közszolgáltatási

szerződés

módosításának

elmaradása

esetén

a

Szegedi

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a keletkezett és beszállított hulladék mennyiségére figyelemmel a
szerződés módosítást a nyilvántartásában átvezeti.


Amennyiben a hulladékbeszállítás során, a szállítólevélen a hulladékot termelő telephely nem kerül
feltüntetésre, vagy nem beazonosítható, úgy a hulladéklerakó üzemeltetője a hulladék átvételét
megtagadhatja.



Amennyiben a hulladékbeszállítás olyan telephelyről történik, mely tekintetében a hulladéklerakó
üzemeltetője nem rendelkezik nyilatkozattal, úgy a hulladéklerakó üzemeltetője a hulladék átvételét
megtagadja mindaddig, míg a nyilatkozat megküldésre, tartalma pedig ellenőrzésre nem kerül.

A Tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem.
Dátum:…………………, ………….év…………….hónap……………nap

-------------------------------------aláírás, bélyegző
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