
 

 

 
SPRAWOZDANIE O MASIE ZEBRANEGO  
I PRZEKAZANEGO  DO PROWADZĄCEGO  

ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZU ŻYTEGO SPRZĘTU 
za ..... półrocze ...... roku  

ADRESAT:  
GŁÓWNY INSPEKTOR  
OCHRONY  
ŚRODOWISKA  

I. DANE ZBIERAJ ĄCEGO ZUŻYTY SPRZĘT 
Numer rejestrowy 1)  

Firma przedsi ębiorcy (nazwa)  

Oznaczenie siedziby i adres  
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP2) 

REGON2) 

Adresy miejsc, w których zbierany jest zu żyty sprz ęt3) 
1 Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

2 Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

II. DANE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
Numer i nazwa grupy 
wprowadzonego 
sprzętu, 
z którego powstał 
zebrany zużyty sprzęt4) 
 

Numer i nazwa rodzaju 
wprowadzonego 
sprzętu, 
z którego powstał 
zebrany zużyty sprzęt5) 
  

Masa zebranego 
zużytego sprzętu6)  

 

Masa 
zużytego 
sprzętu 
przekazanego 
do 
prowadząceg
o zakład 
przetwarzania
6) 

pochodzące
go z 
gospodarstw 
domowych7) 
 

pochodząceg
o od 
użytkowników 
innych niż 
gospodarstw
a  
domowe 

[kg] 
     

     

     

III. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIE  
Imię Nazwisko 

Telefon służbowy2) Fax służbowy2) E-mail służbowy2) 

Data Podpis8) i pieczątka2), 8) zbierającego zużyty sprzęt 



 

 

 
Objaśnienia: 

1)  Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 
1464). 

2) O ile posiada. 
3) W przypadku gdy adres miejsca, w którym zbierany jest zużyty sprzęt jest identyczny z adresem 

siedziby, adresu tego miejsca nie podaje się. 
4) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
5)  Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r.  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

6)  Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną 
masę dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do 0,1 
kilograma. 

7)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty 
sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego 
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. 

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania. 
 

 


