
Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Ustala si´ wzory dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów:

1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów Êcie-
kowych, który jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia; 

3) wzór karty ewidencji zu˝ytego sprz´tu elektryczne-
go i elektronicznego, który jest okreÊlony w za∏àcz-
niku nr 3 do rozporzàdzenia;

4) wzór karty przekazania odpadu, który jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Ârodowiska: J. Szyszko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 i 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 rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrze-
by ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736), które
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 14 lutego 2006 r. (poz. 213)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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ObjaÊnienia:

a Nie dotyczy komunalnych osadów Êciekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.), oraz prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o którym
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b Dotyczy dzia∏alnoÊci w zakresie unieszkodliwiania PCB.
c Imi´ i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kart´ wype∏nia przedsi´biorca, któ-

ry uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czysto-
Êci i porzàdku w gminach.

d Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
e Zaznaczyç symbolem X w∏aÊciwy kwadrat: W — wytwarzanie odpadów, Zb — zbieranie odpadów, Od — odzysk odpadów,

Un — unieszkodliwianie odpadów.
f Podaç mas´ odpadów z dok∏adnoÊcià co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych ni˝ niebez-
pieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.



g Podaç mas´ odpadów zagospodarowanych we w∏asnym zakresie. W przypadku prowadzàcego stacj´ demonta˝u podaç
mas´ odpadów zagospodarowanych we w∏asnym zakresie ∏àcznie z masà przeznaczonych do ponownego u˝ycia przed-
miotów wyposa˝enia i cz´Êci pochodzàcych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h Symbole R okreÊlajà procesy odzysku polegajàce na wykorzystaniu odpadów w ca∏oÊci lub w cz´Êci lub prowadzàce do
odzyskania z odpadów substancji lub materia∏ów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i Symbole D okreÊlajà procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z za∏àcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.

j Podaç mas´ przedmiotów wyposa˝enia i cz´Êci wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych
do ponownego u˝ycia, powsta∏ych na skutek przetworzenia w stacji demonta˝u.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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ObjaÊnienia:

a Dotyczy komunalnych osadów Êciekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

b Imi´ i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów Êciekowych.
c Adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów Êciekowych.
d Zaznaczyç symbolem X w∏aÊciwà odpowiedê.
e Podaç mas´ rzeczywistà komunalnych osadów Êciekowych z dok∏adnoÊcià co najmniej do pierwszego miejsca po

przecinku dla odpadów innych ni˝ niebezpieczne.
f Imi´ i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów stosujàcego komunalne osady Êciekowe.

g Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów stosujàcego komunalne osady Êciekowe.
h Podaç miejsce zastosowania komunalnych osadów Êciekowych: nazwa województwa, powiatu, gminy, numeru dzia∏ki

i obr´bu geodezyjnego.
i Podaç typ gleby: lekka, Êrednia, ci´˝ka.



Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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ObjaÊnienia:

a Dotyczy prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b Numer i nazwa grupy sprz´tu oraz numer i nazwa rodzaju sprz´tu okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

c Podaç mas´ odpadów z dok∏adnoÊcià co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych ni˝ niebez-
pieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

d Imi´ i nazwisko lub nazwa prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝y-
tym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

e Adres zamieszkania lub siedziby prowadzàcego zak∏ad przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

f Numer rejestrowy nadany prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego przez
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycz-
nym i elektronicznym.



g Zaznaczyç symbolem X w∏aÊciwà odpowiedê: W — wytwarzanie odpadów, Zb — zbieranie odpadów, Od — odzysk odpa-
dów, Un — unieszkodliwianie odpadów.

h Podaç mas´ odpadów zagospodarowanych we w∏asnym zakresie ∏àcznie z masà zu˝ytego sprz´tu przeznaczonego do po-
nownego u˝ycia i masà cz´Êci sk∏adowych pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu przeznaczonych do ponownego u˝ycia.

i Symbole R okreÊlajà procesy odzysku polegajàce na wykorzystaniu odpadów w ca∏oÊci lub w cz´Êci lub prowadzàce do
odzyskania z odpadów substancji lub materia∏ów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j Symbole D okreÊlajà procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z za∏àcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.

k Podaç mas´ cz´Êci sk∏adowych pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu przeznaczonych do ponownego u˝ycia, powsta∏ych na
skutek przetworzenia w zak∏adzie przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elek-
trycznym i elektronicznym.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

Dziennik Ustaw Nr 30 — 1295 — Poz. 213



ObjaÊnienia:

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
b Imi´ i nazwisko lub nazwa podmiotu.
c W przypadku odpadów komunalnych kart´ wype∏nia przedsi´biorca, który uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alno-

Êci w zakresie odbierania odpadów od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, o którym mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna,
o której mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub wi´cej prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie trans-
portu odpadów, w oznaczonych rubrykach nale˝y podaç wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejnoÊci transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który nale˝y dostarczyç odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podaç dat´ przekazania odpadu. Karta mo˝e byç stosowana jako jednorazowa
karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmujàca odpad danego rodzaju przekazywany
∏àcznie w czasie jednego miesiàca kalendarzowego, za poÊrednictwem tego samego prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakre-
sie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podaç mas´ odpadów z dok∏adnoÊcià co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych ni˝ niebez-
pieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 
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