ROZPORZĄDZENIE
1)
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia ……… 2012 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Na podstawie art. …. ust. …. ustawy z dnia ……. 20…. r. o odpadach (Dz. U. Nr …., poz.
……) zarządza się, co następuje:
1)
2)

3)

4)

5)

§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 ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 4 do
rozporządzenia;
wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20…. r.

2)

Minister Środowiska

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr
248, poz. 1493).
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), które
z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia traci moc w związku z art. ….. ustawy z dnia ….. 20…. r. o ustawy o odpadach (Dz. U. Nr…. , poz.
..).
1)
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia …………poz. …
Załącznik nr 1
Wzór
Nr karty
KARTA EWIDENCJI ODPADU

Rok kalendarzowy

1)

2)

Kod odpadu
2)
Rodzaj odpadu
3)
Procentowa zawartość PCB w odpadzie
4)
Posiadacz odpadów

Miejsce prowadzenia działalności
Adres posiadacza odpadów

5)

6)

Gmina

7)

Województwo

Miejscowość

Telefon służbowy

Faks służbowy

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Działalność w zakresie:

8)

W


Zb


Od


Un


Ok


Gospodarowanie odpadami
Miesiąc

Masa wytworzonych odpadów
9,10,11)
[Mg]

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
9,11,12)
[Mg]

Masa
przyjętych
odpadów
9)
[Mg]

Nr karty
przekazania
13)
odpadu

We własnym zakresie
Masa
9,14)
[Mg]

Metoda
odzysku
15)
R

Metoda
unieszkodliwiania
16)
D

Odpady przekazane
Masa
9)
[Mg]

Nr karty
przekazania
17)
odpadu

Imię i nazwisko
osoby
sporządzającej
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Objaśnienia:
1)
Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43
ust. 1 ustawy z dnia ……. 20…. r. o odpadach, 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, z późn. zm.) w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego
punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w
zakresie gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
2)
Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
3)
Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.
4)
Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych
posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest 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, z późn. zm.) lub gminna jednostka
organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
5)
Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie
działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać obszar
prowadzenia działalności.
6)
Dotyczy odbierających odpady komunalne. Należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy
z terenu której odpady komunalne są odbierane.
7)
Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
8)
Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów,
Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.
9)
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.
10)
Nie dotyczy odpadów komunalnych.
11)
Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia ……. 20…. r. o odpadach.
12)
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 lub gminna jednostka organizacyjna, o której
mowa w tej ustawie.
13)
Należy podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku
przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP".
14)
Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.
15)
Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia ……. 20…. r.
o odpadach.
16)
Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
17)
Należy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi
odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy opisać "Wywóz poza RP”.
W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
będącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”.
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Załącznik nr 2
Wzór
Nr karty

Rok kalendarzowy

Telefon służbowy

Faks służbowy

Nr domu

Nr lokalu

1)

KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

2)

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Adres oczyszczalni ścieków

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych
przeprowadzonej przez ich wytwórcę
Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych
Odczyn pH
Zawartość suchej masy (s.m.) [%]
Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]
w tym: azotu amonowego [% s.m.]

Ołów
Cynk
Rtęć
Chrom

4)

Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/ kg s.m. osadu]
Bakteria z rodzaju Salmonella w 100g osadów przeznaczonych
do badań

Masa wytworzonych
Miesiąc

6)

osadów
[Mg]
[Mg s.m.]

Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.]

Kadm
Miedź
Nikiel

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]
Zawartość magnezu [% s.m.]

Postać komunalnych osadów ściekowych

3)

5)

Masa zastosowanych
7)

osadów
[Mg]
[Mg s.m.]

 wyizolowano
Płynna 
Ziemista 
Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
Podmiot władający
Cel
Nr karty
10)
nieruchomością
zastosowania
przekazania
Adres
9)
8)
11)
gruntową
osadów
odpadu

 niewyizolowano
Mazista 
Miejsce
zastosowania
12)

osadów

Powierzchnia
zastosowania
osadów [ha]

Typ
13)

gleby
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Objaśnienia:
1)
Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1
ustawy z dnia ……. 20…. r. o odpadach.
2)
Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
3)
Dotyczy zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.
Nr …, poz. …).
4)
Należy zaznaczyć łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.,
Toxocara sp. - w 1 kg suchej masy (s.m.) osadów przeznaczonych do badań.
5)
Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź.
6)
Podać masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do
pierwszego miejsca po przecinku.
7)
Podać masę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością co najmniej do
pierwszego miejsca po przecinku.
8)
Należy podać cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy
o odpadach.
9)
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są
stosowane komunalne osady ściekowe.
10)
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego nieruchomością gruntową, na której są
stosowane komunalne osady ściekowe.
11)
Należy podać numer karty przekazania komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach,
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia ……. 20…. r. o odpadach.
12)
Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwa województwa, powiatu,
gminy, numeru działki i obrębu geodezyjnego.
13)
Podać typ gleby: lekka, średnia, ciężka.
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Załącznik nr 3
Wzór
Nr karty

Rok kalendarzowy

1)

KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
2)

2)

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Numer i nazwa grupy sprzętu

3)

4)

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Prowadzący zakład przetwarzania
Miejsce prowadzenia działalności
Działalność w zakresie:

5)

6)

Nr rejestrowy

7)

8)

W


Zb


Od


Województwo

Adres prowadzącego zakład przetwarzania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Un


9)

Telefon służbowy

Faks służbowy

Nr domu

Nr lokalu

Zbieranie
Miesiąc

Przekazane przez innego zbierającego zużyty
sprzęt
10)

Nr karty

Masa [Mg]

11)

Przekazane przez użytkownika sprzętu
10,12)

Nr karty

Wytwarzanie odpadów w wyniku
przetworzenia zużytego sprzętu

Masa [Mg]

Przekazane do innego zakładu przetwarzania

11)

10)

Nr karty

Kod

Rodzaj
2)

odpadu

2)

odpadu

Masa
wytworzonych
odpadów
[Mg]

11)

11)

Masa [Mg]

11)

Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu
Odpady przekazane innemu
posiadaczowi odpadów

We własnym zakresie
Miesiąc

Masa [Mg]

Przetwarzane we własnym
zakresie

Masa
11,13)
[Mg]

Metoda
odzysku
14)

R

Metoda
unieszkodliwiania
15)

D

Masa zużytego
sprzętu
przeznaczonego
do ponownego
użycia
[Mg]

11)

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

11, 16)

Data
przekazania
odpadów
wytworzonych
ze zużytego

Masa
11)
[Mg]

Nr karty
przekazania
18)
odpadu

Imię i
nazwisko
osoby
sporządzającej

17)

sprzętu
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Objaśnienia:
1)
Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm) w zakresie
odpadów powstałych w wyniku demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego W pozostałym
zakresie wypełnia się Kartę ewidencji odpadu.
2)
Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
3)
Numer i nazwa grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
4)
Numer i nazwa rodzaju sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
5)
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.
6)
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.
7)
Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności.
8)
Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów,
Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów.
9)
Adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
10)
Należy podać nr kart przekazania, na podstawie których zbierający zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny przekazał odpady. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy
wpisać "Przywóz do RP".
11)
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.
12)
Nie dotyczy osób fizycznych.
13)
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.
14)
Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia ……. 20…. r.
o odpadach.
15)
Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy
z dnia ……. 20…. r. o odpadach.
16)
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.
17)
Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu, innemu
posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić zgodnie z art. 50 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Należy podać datę w formie: ddmm-rrrr gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok.
18)
Należy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi
odpadów.
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Załącznik nr 4
Wzór
KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Nr karty

1)

2)

2)

Kod odpadu przyjętego do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów
3)

Rodzaj odpadu

 Prowadzący stację demontażu

Rodzaj działalności :

Rok kalendarzowy

 Prowadzący punkt zbierania pojazdów

4)

Prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
Miejsce prowadzenia działalności
Działalność w zakresie:

5)

6)

W


Zb


Od


Województwo

Adres prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów
Miejscowość
Telefon służbowy

Kod pocztowy

Ulica

7)

Faks służbowy

Nr domu
8)

Przyjęte do punktu zbierania pojazdów
Nr kart przekazania
10)
Liczba [szt.]
11)
Masa [Mg]
odpadu

Miesiąc

Un


Nr lokalu

Zbieranie
9)
Przekazane przez punkt zbierania pojazdów
Nr kart przekazania
10)
Liczba [szt.]
12)
Masa [Mg]
odpadu

Przekazane przez właściciela pojazdu
Masa [Mg]

10)

9)

Liczba [szt.]

8)

Przetwarzanie
Wytwarzanie odpadów w wyniku
demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji

Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
We własnym zakresie

Miesiąc

Kod

Rodzaj
2)

odpadu

2)

odpadu

Masa wytworzonych
odpadów
10)
[Mg]

Masa
[Mg]

10,13)

Metoda
Metoda
unieszkodliodzysku
wiania
14)
15)
R
D

Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów

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

10, 13)

Data przekazania
odpadów wytworzonych
z demontażu
16)
pojazdów

Masa
[Mg]

10)

Nr karty
przekazania
17)

Imię i nazwisko osoby
sporządzającej

odpadu

8

Objaśnienia:
1)
Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym
mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.
U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
o których mowa w art. 3 pkt. 4 ww. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W pozostałym zakresie wypełnia się Kartę ewidencji odpadu.
2)
Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
3)
Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności.
4)
Imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania
pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.
5)
Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności.
6)
Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów,
Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie odpadów.
7)
Adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w
ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wypełnia
prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt zbierania pojazdów.
8)
Wypełnia prowadzący punkt zbierania pojazdów.
9)
Wypełnia prowadzący stację demontażu.
10)
Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów
innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych.
11)
Należy podać nr karty przekazania odpadów, na podstawie której odpady zostały przekazane
przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów do stacji demontażu.
12)
Należy podać nr kart przekazania odpadu, którymi zostały one przekazane do stacji demontażu lub
punktu zbierania pojazdów. Nie dotyczy wytwórców zwolnionych z obowiązku prowadzenia
ewidencji na postawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
13)
Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, w tym masę części
przeznaczonych do ponownego użycia.
14)
Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia ……. 20…. r.
o odpadach.
15)
Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy
z dnia ……. 20…. r. o odpadach.
16)
Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów, innemu
posiadaczowi odpadów. Przekazanie ma nastąpić z uwzględnieniem wymagań z art. 28 ust. 5a
ustawy o recyklingu pojazdów. Należy podać datę w formie: dd-mm-rrrr gdzie dd oznacza dzień,
mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok.
17)
Należy podać nr karty przekazania odpadu, którą został on przekazany innemu posiadaczowi
odpadów.
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Załącznik nr 5
Wzór
1)

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad

5,6)

2,3)

Rok kalendarzowy

Nr karty

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Transportujący odpad

2,4)

2)

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad

5,6)

5)

Adres

Adres

Adres

Nr REGON

Nr REGON

6)

Nr REGON

7)

Miejsce przeznaczenia odpadów

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad
Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling
10)

8)

9)

TAK

NIE





10)

Kod odpadu

Rodzaj odpadu
11)

Data/miesiąc

1

12)

Masa przekazanych odpadów [Mg]

Potwierdzam przekazanie odpadu

Potwierdzam wykonanie usługi transportu

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

4,6)

6,13)

Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy

Potwierdzam przejęcie odpadu

1

data, pieczęć i podpis
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Objaśnienia:
1)
Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
2)
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
3)
W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany
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, z późn. zm.) lub
gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
4)
Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów,
działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu
odpadów.
5)
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
6)
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 transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania
odpadu.
7)
Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza
odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
8)
Dotyczy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w przypadku przekazywania
odpadów powstałych w wyniku demontażu.
9)
Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).
10)
Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
11)
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.
12)
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.
13)
Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
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Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. ……
ustawy z dnia ….. ……. 20… r. o odpadach (Dz. U. Nr …., poz. …..).
Załącznik nr 1 określa wzór Karty ewidencji odpadów, w której powinny być zawarte
podstawowe dane o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami przez danego posiadacza
odpadów. Należy podkreślić, że dokument ten jest podstawowym dokumentem przy
prowadzeniu kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Zawarte w nim dane są zaś
podstawą do sporządzania sprawozdań.
W załączniku nr 2 został określony Wzór karty ewidencji komunalnych osadów
ściekowych. W karcie zawarte są informacje o wytwórcy komunalnych osadów ściekowych
oraz o podmiotach stosujących komunalne osady ściekowe, miejscu ich zastosowania oraz o
składzie chemicznym osadów i postaci.
Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został
określony w załączniku nr 3 projektu rozporządzenia. Proponowany wzór umożliwia
szczegółowe prowadzenie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego co ma
pomóc posiadaczom odpadów przy rozliczaniu poziomów odzysku, w tym recyklingu.
Jednocześnie dane te będą wykorzystywane do sporządzania sprawozdań wynikających z
przepisów ustawy o odpadach.
W załączniku nr 4 określony został natomiast wzór karty ewidencji pojazdów
wycofanych w eksploatacji. W projekcie uwzględniono konieczność prowadzenia karty
ewidencji zarówno przez punkt zbierania pojazdów jak i przez stację demontażu. Danych
zawartych w karcie można uzyskać informacje o odpadach powstających w wyniku
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji co ma umożliwić rozliczanie osiągniętych
poziomów odzysku i recyklingu.
Wzór karty przekazania odpadu został określony w załączniku nr 4 do projektu
rozporządzenia. Karta przekazania odpadów służy do potwierdzenia przekazania
wytworzonych odpadów innemu posiadaczowi odpadów, wraz z potwierdzeniem wykonania
usługi transportu tych odpadów.
Z uwagi na specyfikę regulacji zawartych w tym rozporządzeniu wejście w życie
przepisów powinno nastąpić z nowym rokiem kalendarzowym, aby zapewnić spójność
systemu ewidencyjnego i sprawozdawczego gospodarki odpadami.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337)
rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Środowiska.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji
Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Ocena Skutków Regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny
Rozporządzenie dotyczy posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność
w zakresie transportu odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów.
2. Konsultacje
Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z następującymi organami,
instytucjami i organizacjami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z gospodarowaniem
odpadami:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Prezydenci Miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice,
Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń,
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra,
marszałkowie województw,
Główny Urząd Statystyczny,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
NSZZ „Solidarność”,
OPZZ,
Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy;
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa,
Bussines Centre Club – Związek pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136
Warszawa
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942
Warszawa,
Centrum Prawa Ekologicznego, ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław,
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP,
Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha, 640-844 Katowice,
Instytut Gospodarowania Odpadami, ul. Barbary 21a lok. 247, 40-053 Katowice,
Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 1, 31-983 Kraków,
Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa,
Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa,
Izba Energetyki Przemysłowej i odbiorców energii, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice,
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem; ul. Świętokrzyska 18 lok. 206, 00052 Warszawa,
Katowicki Holding Węglowy S.A., ul. Damrota 16, 40-022 Katowice
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice,
Konfederacja Pracodawców Polskich,
Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44, pok. 324/325, 00-024
Warszawa,
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPEPOLSKA, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa
Państwowa Rada Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice,
Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa,
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
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39) Polska Izba Producentów na rzecz obronności kraju, ul. Fort Wola 22, 00-961

Warszawa,
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
Polski Instytut Spalania, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25,
Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31-014 Kraków,
Stowarzyszenie „Bez dioksyn”, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków,
Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486
Warszawa,
46) Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
47) Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1,
99-300 Kutno,
48) Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, ul. Szubińska 17, 85312 Bydgoszcz
49) Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA, ul. Tulipanów 10, 45-219 Opole,
50) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa,
51) ZIPSEE – Związek Importerów i Producentów SEE, ul. Połczyńska 116 A, 01-304
Warszawa,
52) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ul. Mokotowska 48/205, 00-543
Warszawa,
53) Związek Pracodawców Kolejowych, ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa,
54) Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00511 Warszawa,
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Nie przewiduje się wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
7. Wpływ aktu normatywnego na ochronę środowiska
Nie przewiduje się wpływu na ochronę środowiska
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