ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 lutego 2006 r.
(Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.)
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1)
2)
3)
4)

§1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w
załączniku nr 2 do rozporządzenia;
wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest
określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).
Minister Środowiska

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.
3)
Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736), które
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia
26 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz.
1458).
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r.

Załącznik nr 1
Wzór
KARTA EWIDENCJI ODPADU a
Rok kalendarzowy

Adres d

Nr REGON

Telefon/fax

Un

Masa przeznaczonych do
ponownego użycia
przedmiotów wyposażenia
i części [Mg] j

Gospodarowanie odpadami
Odpady
przekazane
We własnym zakresie
innemu
posiadaczowi
odpadów
Masa Nr karty
[Mg] f przekazania
odpadu
Metoda unieszkodliwiania
Di

Nr karty
przekazania
odpadu

Metoda odzysku R h

Masa
Masa
wytwo- przyjętych
rzonych odpadów
odpadów
[Mg] f
f
[Mg]

f, g

Miesiąc

Masa [Mg]

W

Działalność w zakresie: e
Zb
Od

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Nr karty
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Procentowa zawartość PCB w odpadzie b
Posiadacz odpadów c

2

Objaśnienia:
a
Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
b
Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.
c
Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia
przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
d
Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
e
Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów,
Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie odpadów.
f
Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
g
Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację
demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do
ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
h
Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie
z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
i
Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
j
Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

3

Załącznik nr 2
Wzór
KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW
ŚCIEKOWYCH a
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych b

Adres c

Nr REGON

Telefon/fax

Nr karty

Rok kalendarzowy

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych
Odczyn pH
Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.]
Zawartość suchej masy (s.m.) [%]
Ołów
Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Kadm
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]
Chrom
w tym: azotu amonowego [% s.m.]
Miedź
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Nikiel
Zawartość wapnia i magnezu [% s.m.]
Rtęć
Liczba żywych jaj pasożytów
Cynk
Płynna
TAK
NIE
Ziemista
TAK
NIE Mazista
TAK
NIE
Postać osadów: d

Miesiąc

Masa
Masa
Posiadacz
wytworzo- zastosowanych odpadówf
nych osadów osadów [Mg] e
[Mg] e

Adres g

Miejsce
zastosowania
osadówh

Powierzchnia
zastosowania
osadów [ha]

Typ
gleby i

Objaśnienia:
a
Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
b
Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
c
Adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
d
Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź.
e
Podać masę rzeczywistą komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca
po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne.
f
Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów stosującego komunalne osady ściekowe.
g
Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów stosującego komunalne osady ściekowe.
h
Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwa województwa, powiatu, gminy, numeru
działki i obrębu geodezyjnego.
i
Podać typ gleby: lekka, średnia, ciężka.
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Załącznik nr 3
Wzór
KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO a
Nr karty
Kod odpadu

Rok kalendarzowy
Nr karty przekazania odpadu

Rodzaj odpadu
Numer i nazwa grupy sprzętu b

Masa [Mg] c

Numer i nazwa rodzaju sprzętu b
Prowadzący zakład przetwarzania d

Adres e

Nr rejestrowy f

NIP

Nr REGON

Działalność w zakresie: g
Zb
Od

Un

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Masa części składowych
pochodzących ze zużytego
sprzętu przeznaczonych do
ponownego użycia [Mg] k

Masa zużytego sprzętu
przeznaczonego do
ponownego użycia [Mg]

Metoda unieszkodliwiania D j

Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu
zużytego sprzętu
Odpady
przekazane innemu
We własnym zakresie
posiadaczowi
odpadów
Masa
Nr karty
[Mg] c przekazania
odpadu
Metoda odzysku R i

Wytwarzanie odpadów w wyniku
demontażu zużytego sprzętu
Miesiąc
Kod
Rodzaj
Masa
odpadu
odpadu
wytworzonych
odpadów
[Mg] c

Masa [Mg] c, h

W

Telefon/fax
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Objaśnienia:
a
Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
b
Numer i nazwa grupy sprzętu oraz numer i nazwa rodzaju sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
c
Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
d
Imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
e
Adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
f
Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
g
Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów,
Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie odpadów.
h
Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą zużytego sprzętu
przeznaczonego do ponownego użycia i masą części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu
przeznaczonych do ponownego użycia.
i
Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie
z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
j
Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.
k
Podać masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia,
powstałych na skutek przetworzenia w zakładzie przetwarzania , o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
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Załącznik nr 4
Wzór

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Posiadacz odpadów, który
przekazuje odpad b, c

Nr karty a
Prowadzący działalność w zakresie
transportu odpadu b, d

Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który
przejmuje odpad b

Adres e

Adres d, e

Adres e

Telefon/fax

Telefon/fax d

Telefon/fax

Nr REGON

Nr REGON d

Nr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów f

Kod odpadu
Data/miesiąc g

Rodzaj odpadu
Masa przekazanych odpadów
[Mg] h

Numer rejestracyjny pojazdu,
przyczepy lub naczepy d, i

Potwierdzam przekazanie odpadu

Potwierdzam wykonanie usługi
transportu odpadu d

Potwierdzam przejęcie odpadu

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis
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Objaśnienia:
a
Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
b
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
c
W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) lub gminna
jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
d
W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w
zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich
prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
e
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f
Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu
prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
g
W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako
jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego
rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego
prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.
h
Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
i
Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
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