Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674)
Załącznik nr 1. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

PRZYKŁAD DLA PODMIOTÓW, KTÓRZY TYLKO I WYŁĄCZNIE WYTWARZAJĄ ODPADY,
A NIE PROWADZĄ ŻADNEJ INNEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Numer rejestrowy nadany
prowadzącemu zakład przetwarzania
przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.
1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464
oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr
215, poz. 1664) oraz zgodnie z art.
19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666).

Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów1)
Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów
Rok sprawozdawczy

Dane o posiadaczu odpadów
Posiadacz odpadów

2015

2)

Nr rejestrowy 3)

np. GABINET STOMATOLOGICZNY Sp.j.,
PRZYCHODNIE ….. itd.
Adres posiadacza odpadów4)
Województwo
Miejscowość
Telefon służbowy
Faks służbowy5)
WROCŁAW
71-XXX-XX-XX
DOLNOŚLĄSKIE
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
50-456
DWORCOWA
XX
X
5)
5)
NIP
XXX-XX-XX-XXX
REGON
XXXXXXXXX
6)
Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD np. 86.23Z
Wypełniono
i załączono
działy,
tabele
Łączna liczba
załaczników
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Dane osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie danych

Imię

Nazwisko
JAN
5)

5)

Telefon służbowy
76-XXX-XX-XX

Faks służbowy

Data

Podpis sporządzającego
28-01-2013 r.

KOWALSKI
E-mail służbowy5)
jan.kowalski@........
Podpis i pieczątka
posiadacza odpadów

Jan Kowalski
Adam Kowalski

Należy podać adres
zamieszkania lub
siedziby firmy

Zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD), która
została wprowadzona
rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz
z 2009 r. Nr 59, poz. 489) do
stosowania w statystyce,
ewidencji i dokumentacji ora
rachunkowości, a także w
urzędowych rejestrach i
systemach informacyjnych
administracji publicznej.

Tabelę 1B dot. miejsca

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach 7)
Miejsce prowadzenia działalności8)
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Ulica
OSTROWSKIEGO

Gmina

Miejscowość
WROCŁAW
Nr lokalu

WROCŁAW
Nr domu
7
Decyzje

Decyzja w zakresie
gospodarki odpadami

Data wydania
9)
decyzji

Znak decyzji

Termin
obowiązywania
9)
decyzji

prowadzenia działalności
wypełniamy osobno dla każdego
miejsca prowadzenia działalności, z
wyjątkiem firm usługowych. W
przypadku firmy usługowej w
zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania konserwacji
i napraw należy wpisać nazwę
województwa i gminy . W
przypadku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli należy
wpisać województwo i gminę.

Organ
wydający
decyzję

Symbolem X zaznaczamy rodzaj
działalności jaki przedsiębiorca
wykonuje, gdzie: W– wytwarzanie
odpadów, Zb- zbieranie odpadów,
Od-odzysk odpadów, Ununieszkodliwianie odpadów

Wytwarzanie odpadów
Zbieranie odpadów
Odzysk

O ILE POSIADA, w odpowiednią
rubrykę należy wpisać posiadane
decyzję w zakresie gospodarki
odpadami

Unieszkodliwianie odpadów
Odbieranie odpadów
komunalnych

Rodzaj prowadzonej działalności10)
W

Zb

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności

Od

Un

9), 11)

Ok

01-05-2008

Data zakończenia prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)

9), 11)

Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12)
DANE DO DZIAŁU 2 PRZEPISUJEMY Z KART PZREKAZANIA
ODPADÓW I KART EWIDENCJI ODPADÓW

Lp.

Kod
odpadów13)
18 01 03*

18 01 02*
18 01 01

Rodzaj odpadów13)

Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego, o
których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia, że
wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.
zainfekowane pieluchomajtki, podpaski,
podkłady), z wyłączeniem
18 01 80 i 18 01 82

Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz
ich resztki (z wyłączeniem
18 01 03)

Zgodnie z katalogiem odpadów
stanowiącym załącznik do
rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)

dotyczy działalności
w zakresie
wytwarzania i
gospodarowania
odpadami,
datę należy podać w
formie dd-mm-rrrr

Masa wytworzonych odpadów [Mg]14)
masa odpadów
sucha masa
odpadów

0,036

Dział 2 NIE DOTYCZY
odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli
przez przedsiębiorcę, który
uzyskał wpis do rejestru
działalności regulowanej
prowadzonego przez wójta,
burmistrza lub prezydenta
miasta

Odpady, które wymagają
podania suchej masy
odpadu znajdują się w
objaśnieniach do
formularza, dla
pozostałych wpisujemy
TYLKO MASĘ ODPADÓW

0,002
0,05

Uwaga na jednostkę!!!

1 Mg = 1 TONA = 1000 kg
0,001 Mg = 1 kg
0,010 Mg = 10 kg
0,100 Mg = 100 kg

Rodzaje odpadów oraz ich ilości, dla których
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
znajdują się w załączniku do obwieszczenia
Ministra Środowiska z dnia 7-09-2015 r. ws.
ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie rodzajów
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
(Dz. U. poz. 1431)

Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi
Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych
w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym
przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby
14)

Lp.

Kod odpadów

13)

Rodzaj odpadów

13)

Masa odpadów [Mg]
sucha masa
masa odpadów
odpadów

Proces odzysku
R

17)

19)

Lp.

Jeśli odpady są przekazywane osobom fizycznym zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2016 r. w
sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na
potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93),
należy podać liczbę porządkową z załącznika do rozporządzenia.

