
 

 

 
SPRAWOZDANIE O ILO ŚCI I MASIE SPRZĘTU 

WPROWADZONEGO DO OBROTU NA TERYTORIUM 
KRAJU  

za ..... półrocze ......... roku 

 Adresat: 
GŁÓWNY INSPEKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  

I. DANE WPROWADZAJ ĄCEGO SPRZĘT 
Numer rejestrowy1) 

Firma przedsiębiorcy 
 

Określenie siedziby i adres 
Województwo Miejscowość 

Kod pocztowy Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu  

NIP2) 

REGON2) 

II . DANE DOTYCZĄCE WPROWADZONEGO DO OBROTU NA TERYTORIUM KRAJU 
SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GRUPAC H 1-4 
ORAZ 6-103) 
Numer i nazwa 
grupy sprzętu4) 
 

Numer i 
nazwa 
rodzaju 
sprzętu5) 

Ilość 
sprzętu6) 

[szt.] 

Masa 
sprzętu7) 

[kg]  

Baterie i akumulatory 
stosowane na potrzeby 
działania sprzętu8) 

rodzaj9) ilość 
[szt.] 

masa10) 
[kg]  

1  2  3  4  5  6  7 
             

             
III. DANE DOTYCZ ĄCE WPROWADZONEGO DO OBROTU NA TERYTORIUM KRAJU 
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO PRZEZNACZONEGO DLA GOSPODARSTW 
DOMOWYCH 
Numer i nazwa 
rodzaju 
sprzętu 
oświetleniowego 
 

Ilość 
sprzętu11) 

[szt.] 

Masa opraw 
oświetleniowych, 
w których łączna 

masa metali, 
minerałów, szkła 

oraz drewna 
przekracza 90 % 
masy wyrobu12) 

[kg]  

Masa 
sprzętu13) 

[kg] 

Baterie i akumulatory 
stosowane na potrzeby 
działania sprzętu8) 

rodzaj9) ilość 
[szt.] 

masa10) 
[kg]  

1  2  3  4  5  6  7 
2. Liniowe lampy 
fluorescencyjne  

      

3. Kompaktowe lampy 
fluorescencyjne 

4. Wysokoprężne 
lampy wyładowcze, w 
tym ciśnieniowe lampy 
sodowe oraz lampy 
metalohalogenkowe 



 

 

5. Niskoprężne lampy 
sodowe 
6. Pozostałe urządzenia 
oświetleniowe służące 
do celów rozpraszania i 
kontroli światła, z 
wyjątkiem żarówek 

      

IV . DANE DOTYCZĄCE WPROWADZONEGO DO OBROTU NA TERYTORIUM KRAJU 
SPRZĘTU INNEGO NI Ż PRZEZNACZONY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  
Numer i nazwa 
grupy sprzętu4) 
 

Numer  
i nazwa 
rodzaju 
sprzętu5) 
 

Ilość 
sprzętu14) 

[szt.] 

Masa 
sprzętu15) 

[kg]  

Baterie i akumulatory 
stosowane na potrzeby 
działania sprzętu8) 
 

rodzaj9) ilość 
[szt.] 

masa10) 
[kg]  

1  2  3  4  5  6  7 
       

 
V. DANE OSOBY WYPEŁNIAJ ĄCEJ SPRAWOZDANIE  
Imię Nazwisko 

Telefon2) Fax2) E-mail2) 

Data Podpis16) i pieczątka2), 16) wprowadzającego 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) Grupy 1-4 oraz 6-10 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 
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 ilość sprzętu dla danej grupy sprzętu. 
7)  Podać łączną masę sprzętu dla danej grupy sprzętu, z dokładnością do 0,1 kilograma. 
8) Wypełnić w odniesieniu do baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu 

wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w 2009 r. 
9) Rodzaj zgodny z symbolem PKWiU. 
10) Z dokładnością do 0,01 kilograma. 
11) Podać łączną ilość sprzętu dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6. 
12) Podać zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 
13)  Podać łączną masę sprzętu dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma, 

bez masy opraw oświetleniowych, w których łączna masa metali, minerałów, szkła oraz drewna przekracza 
90 % masy wyrobu. 

14) Podać łączną ilość sprzętu dla danej grupy sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać 
łączną masę dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie łączną masę dla rodzajów 1 i 6. 

15)  Podać łączną masę sprzętu dla danej grupy sprzętu, 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. 

16) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania. 


