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Numer rejestrowy: 000022437

 Rejestr / KOMTEX Małgorzata Kutowska
 Wpis Aktywny



Dane aktualne Załączniki

Dział I - Dane podmiotu

Dział II

Dział III

Dział IV

Dział V

Dział VI

Dział VII

(1 z 1)

Dział VIII

(1 z 1)

Dział IX

Dział X

Dział XI

(1 z 1)

Dział XII

Dane przedsiębiorcy

Imię i nazwisko lub nazwa
KOMTEX Małgorzata Kutowska

NIP
5591374811

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22437/szczegoly
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22437/zalaczniki
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22437/dane-podmiotu
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22437/dzial7/52391
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22437/dzial8/52390
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22437/dzial11/52392
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NIP europejski

REGON
341545758

Adres zamieszkania lub siedziby
Lnianek 43
86-141 Lnianek
KUJAWSKO-POMORSKIE - świecki - Lniano (gmina wiejska)
Polska

Wypełnione działy

Dział II
Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478)

Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty

Prowadzący recykling odpadów powstałych z produktów

Prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów

Dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów
w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

Organizacja odzysku

Dział III
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.)

Wprowadzający pojazdy

Prowadzący punkt zbierania pojazdów

Prowadzący stację demontażu

Prowadzący strzępiarkę

Dział IV
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Sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 2056)

Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel

Zbierający zużyty sprzęt

Prowadzący zakład przetwarzania

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dział V
Baterie i akumulatory, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z
2016 r. poz. 1803)

Wprowadzający baterie lub akumulatory

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Podmiot pośredniczący

Dział VI
Opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)

Organizacja odzysku opakowań

Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych

Wprowadzający produkty w opakowaniach
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Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

Dział VII
Transportujący odpady

1

Dział VIII
Sprzedawca odpadów

1

Dział IX
Pośrednik w obrocie

Dział X
Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Dział XI
Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu

1

Dział XII
Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów


