
 

 

 
 

ZAŚWIADCZENIE O ZU ŻYTYM SPRZĘCIE DLA  

Firma przedsiębiorcy1) Nr rejestrowy1), 2) 

Egzemplarz przeznaczony dla3)  

wprowadzającego sprzęt                                

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

prowadzącego zakład przetwarzania              

Okres, za jaki wystawiono zaświadczenie 
od 1 stycznia do 30 czerwca   Rok 
od 1 lipca do 31 grudnia         
I. DANE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD PRZETWARZANIA  
Nr rejestrowy2) 

Firm a przedsiębiorcy 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP4) 

REGON4) 

 
  



 

 

 
III.  DANE PROWADZ ĄCEGO DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE INNYCH NI Ż RECYKLING 
PROCESÓW ODZYSKU5) 

Nr rejestrowy2) 

Firma przedsiębiorcy 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP4) 

REGON4) 

 
IV. DANE PROWADZ ĄCEGO DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE UNIESZKODLIWIANIA 5) 
Firma przedsiębiorcy 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP4) 

REGON4) 

II.  DANE PROWADZ ĄCEGO DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE RECYKLINGU 5) 
Nr rejestrowy2) 

 

Firma przedsiębiorcy 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

NIP4) 
 

REGON4) 
 



 

 

V. DANE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 6) 
Dział A. Przyjęty i przetworzony zużyty sprzęt 
Lp.                                 Grupa7) 

 
 
 
 
Masa 

1 2 3 4 5 ro
dz

aj
 2

-5
 

5 ro
dz

aj
 6

 

6 7 8 9  

[kg] 
1 zużytego sprzętu przyjętego do 

zakładu przetwarzania8), 9) 
          

2 zużytego sprzętu przekazanego do 
ponownego użycia9), 10) 

          

3 części składowych pochodzących 
ze zużytego sprzętu przekazanych 
do ponownego użycia9) 

          

4 przetworzonego zużytego  
sprzętu9) 

          

Dział B. Odpady wyeksportowane 
Lp. Masa odpadów 

poddana  
procesom 

Rodzaj  
procesu11), 12), 13) 

          

5 recyklingu9)            

           

           

6 odzysku innego 
niż recykling9) 

           

           

           

7 unieszkodli-
wiania9) 

           

           



 

 

 

          

Dział. C. Odpady poddane wewnątrzwspólnotowej dostawie 
Lp. Masa odpadów 

poddanych 
procesom 

Rodzaj  
procesu11), 12), 13) 

          

8 recyklingu9)            

           

           

9 odzysku  
innego niż  
recykling9)  

           

           

           

10 unieszkodliwia-
nia9) 

           

           

           

Dział. D. Odpady zagospodarowane na terytorium kraju  
Lp. Masa 

odpadów 
poddanych 
procesowi 

Rodzaj  
procesu11), 12), 13) 

          

11 recyklingu9)            

           

           

12 odzysku  
innego niż 
recykling9)  

           

           



 

 

  

           

13 unieszkodli-
wiania9)  

           

           

           

Dział. E. Podsumowanie 
Lp. Łącznie           
14 masa zużytego sprzętu i części 

składowych pochodzących ze 
zużytego sprzętu przekazanego do 
ponownego użycia14) 

          

15 recykling15)           

16 odzysk inny niż recykling16)           

17 unieszkodliwianie17)           



 

 

VI. DANE DOTYCZ ĄCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU POCHODZĄCEGO OD UŻYTKOWNIKÓW INNYCH NI Ż GOSPODARSTWA DOMOW E 
Dział A. Przyjęty i przetworzony zużyty sprzęt 
Lp.                                    Grupa7) 
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[kg] 

1 zużytego sprzętu przyjętego do 
zakładu przetwarzania8), 9) 

            

2 zużytego sprzętu przekazanego 
do ponownego użycia9), 10) 

            

3 części składowych  
pochodzących ze zużytego 
sprzętu przekazanych do  
ponownego użycia9) 

            

4 przetworzonego zużytego 
sprzętu9) 

            

Dział B. Odpady wyeksportowane 
Lp. Masa  

odpadów 
poddanych 
procesom 

Rodzaj  
procesu11),12), 13) 

            

5 recyklingu9)              

             

             

6 odzysku 
innego niż 
recykling9) 

             

             

             

7 unieszko-
dliwiania9) 

             

             



 

 

             

Dział. C. Odpady poddane wewnątrzwspólnotowej dostawie 
Lp. Masa  

odpadów 
poddanych 
procesom 

Rodzaj  
procesu11),12), 13) 

            

8 recyklingu9)              

             

             

9 odzysku 
innego niż 
recykling9) 

             

             

             

10 unieszko-
dliwiania9) 

             

             

             

Dział. D. Odpady zagospodarowane na terytorium kraju 
Lp. Masa  

odpadów 
poddanych 
procesowi 

Rodzaj  
procesu11),12), 13)  

            

11 recyklingu9)              

             

             

12 odzysku 
innego niż 
recykling9) 

             

             



 

 

             

13 unieszko-
dliwiania9) 

             

             

             

Dział. E. Podsumowanie 
Lp. Łącznie             
14 Masa zużytego sprzętu i części 

składowych pochodzących ze 
zużytego sprzętu przekazanego 
do ponownego użycia14) 

            

15 recykling15)             

16 odzysk inny niż recykling16)             

17 unieszkodliwianie17)             

VII. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ ZAŚWIADCZENIE  
Imię Nazwisko 

Telefon służbowy4) Faks służbowy4) E-mail służbowy4) 

Data Podpis18) i pieczątka4), 18)  prowadzącego zakład przetwarzania  

 



 

 

Objaśnienia: 

1) Podać odpowiednio firmę oraz numer rejestrowy wprowadzającego sprzęt, dla którego jest przeznaczone za-
świadczenie o zużytym sprzęcie.  

2) 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, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, 
poz. 666). 

3) Zaznaczyć odpowiednio. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z 
których pierwszy otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a trzeci po-
zostaje u prowadzącego zakład przetwarzania. 

4) O ile posiada. 
5)   Dział ten jest wypełniany tyle razy ilu przedsiębiorcom zostały przekazane odpady powstałe w wyniku przetwo-

rzenia. 
6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2009 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. 

7) Podać grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym. 

8) Podać masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania na podstawie danych z ewidencji odpadów, 
prowadzonej zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. 
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97). 

9) Z dokładnością do jednego kilograma. 
10) Podać masę kompletnych zużytych urządzeń przekazanych do ponownego użycia jako sprzęt elektryczny i 

elektroniczny. 
11)  W przypadku procesu recyklingu należy podać symbol procesu odzysku od R2 do R9 zgodnie z załącznikiem 

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla każdego rodzaju procesu odzysku podać masę odpa-
dów poddanych temu procesowi w osobnym wierszu. 

12) W przypadku procesu odzysku innego niż recykling należy podać symbol procesu odzysku od R1 do R9 zgod-
nie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla każdego rodzaju procesu  odzy-
sku podać masę odpadów poddanych temu procesowi w osobnym wierszu. 

13) W przypadku procesu unieszkodliwiania należy podać informację o procesie unieszkodliwiania odpadów z 
podaniem typu procesu zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla każ-
dego rodzaju procesu unieszkodliwiania podać masę odpadów poddanych temu procesowi w osobnym wierszu. 

14) Podać łączną masę, sumując wiersze 2 i 3. 
15) Podać łączną masę, sumując wiersze 5, 8 i 11. 
16) Podać łączną masę, sumując wiersze 6, 9 i 12. 
17) Podać łączną masę, sumując wiersze 7, 10 i 13.  
18) Dotyczy formy pisemnej zaświadczenia. 
 
 

 

 


