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Poz. 2032 i 2033

2032
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 3 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie przyj´cia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Przyjmuje si´ Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊcio-

wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”,
który stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. S. Kowalczyk

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia jest zawarty w oddzielnym za∏àczniku do niniejszego numeru)

2033
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie wzoru formularza przyj´cia odpadów metali
Na podstawie art. 43a ust. 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ wzór formularza przyj´cia odpadów metali, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ

———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671,
z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.
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Poz. 2033
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 30 sierpnia 2004 r. (poz. 2033)

WZÓR
FORMULARZ PRZYJ¢CIA ODPADÓW METALI:1)

Nr formularza:

Osoba przekazujàca odpady
Imi´ i nazwisko:
Adres:
Numer dowodu osobistego lub innego dowodu to˝samoÊci:
Pesel:
Nazwa i adres siedziby przedsi´biorcy przekazujàcego
odpady:2)
Przekazanie odpadów
Data przyj´cia odpadów:
èród∏o pochodzenia odpadów:3)
Rodzaj produktu, z którego powsta∏y odpady:4)
Kod odpadów:5)
Rodzaj odpadów:
Masa odpadów (Mg):6)
WartoÊç odpadów:7)
Posiadacz odpadów przyjmujàcy
Data i podpis przyjmujàcego odpa- Podpis osoby przekazujàcej odpaodpady (imi´ i nazwisko lub nazwa): dy:
dy:

ObjaÊnienia:
1)

Formularz wype∏nia posiadacz odpadów prowadzàcy punkt zbierania odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazujàcego i przyjmujàcego odpady.
2) Wype∏niaç tylko w przypadku, gdy osoba dzia∏a w imieniu przedsi´biorcy.
3) Miejsce wytworzenia lub pozyskania odpadów (np. gospodarstwo domowe — lodówka, rozbiórka obiektu).
4) W przypadku przyjmowania przez posiadacza odpadów prowadzàcego punkt zbierania odpadów metali od
innego posiadacza odpadów prowadzàcego punkt zbierania metali nale˝y podaç kody odpadów zmieszanych
metali.
5) Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
6) Z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku — w przypadku iloÊci poni˝ej 1 kg nale˝y zwi´kszyç dok∏adnoÊç do czwartego miejsca po przecinku.
7) Kwota do zap∏acenia posiadaczowi przekazujàcemu odpady (wartoÊç odpadów = cena za 1 Mg x masa towaru) — wype∏nienie tego pola nie jest obligatoryjne.

