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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie wzoru zaÊwiadczenia potwierdzajàcego recykling oraz wzoru zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
inne ni˝ recykling procesy odzysku

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego recykling,
stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia; 

2) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego inne ni˝ re-
cykling procesy odzysku, stanowiàcy za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Egzemplarze zaÊwiadczenia, o którym mo-
wa w § 1 pkt 1, sà przeznaczone dla:

1) zak∏adu przetwarzania przekazujàcego odpady do
recyklingu — egzemplarz oznaczony symbolem li-
terowym A;

2) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska — eg-
zemplarz oznaczony symbolem literowym B;

———————
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).



Dziennik Ustaw Nr 27 — 1172 — Poz. 203

3) zak∏adu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie re-
cyklingu — egzemplarz oznaczony symbolem lite-
rowym C.

2. Egzemplarze zaÊwiadczenia, o którym mowa w
§ 1 pkt 2, sà przeznaczone dla:

1) zak∏adu przetwarzania przekazujàcego odpady do
innych ni˝ recykling procesów odzysku — egzem-
plarz oznaczony symbolem literowym A;

2) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska — eg-
zemplarz oznaczony symbolem literowym B;

3) zak∏adu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie in-
nych ni˝ recykling procesów odzysku — egzem-
plarz oznaczony symbolem literowym C.

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

Minister Ârodowiska: J. Szyszko



Za∏àczniki  do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 30 stycznia 2006 r. (poz. 203)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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ObjaÊnienia:
1) ZaÊwiadczenie jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
3) O ile taki posiada.
4) Podaç kod i nazw´ rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
6) Podaç informacj´ o procesie recyklingu z podaniem typu procesu zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).
7) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.
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ObjaÊnienia:
1) ZaÊwiadczenie jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
3) O ile taki posiada.
4) Podaç kod i nazw´ rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
6) Podaç informacj´ o procesie recyklingu z podaniem typu procesu zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).
7) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.
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ObjaÊnienia:
1) ZaÊwiadczenie jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
3) O ile taki posiada.
4) Podaç kod i nazw´ rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
6) Podaç informacj´ o procesie recyklingu z podaniem typu procesu zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.)
7) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

ObjaÊnienia:
1) ZaÊwiadczenie jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
3) O ile taki posiada.
4) Podaç kod i nazw´ rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
6) Podaç informacj´ o innym ni˝ recykling procesie odzysku z podaniem typu procesu zgodnie z za∏àcznikiem

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).
7) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.
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ObjaÊnienia:
1) ZaÊwiadczenie jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
3) O ile taki posiada.
4) Podaç kod i nazw´ rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
6) Podaç informacj´ o innym ni˝ recykling procesie odzysku z podaniem typu procesu zgodnie z za∏àcznikiem

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).
7) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.
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ObjaÊnienia:
1) ZaÊwiadczenie jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
3) O ile taki posiada.
4) Podaç kod i nazw´ rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
6) Podaç informacj´ o innym ni˝ recykling procesie odzysku z podaniem typu procesu zgodnie z za∏àcznikiem

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).
7) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.


