
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie go-
spodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór dokumentów po-
twierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling
oraz szczegó∏owe zasady wystawiania tych dokumen-
tów.

§ 2. 1. Wzór dokumentu potwierdzajàcego odzysk
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

2. Wzór dokumentu potwierdzajàcego recykling
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. Egzemplarze dokumentu potwierdzajàcego
odr´bnie odzysk sà przeznaczone dla:

1) przedsi´biorcy lub organizacji odzysku przekazujà-
cych odpad do odzysku — egzemplarz oznaczony
symbolem literowym A,

2) prowadzàcego odzysk — egzemplarz oznaczony
symbolem literowym B, 

3) wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska —
egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 4. Egzemplarze dokumentu potwierdzajàcego
odr´bnie recykling sà przeznaczone dla:

1) przedsi´biorcy lub organizacji odzysku przekazujà-
cych odpad do recyklingu — egzemplarz oznaczo-
ny symbolem literowym A,

2) prowadzàcego recykling — egzemplarz oznaczony
symbolem literowym B, 

3) wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska —
egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 5. Dokument potwierdzajàcy odr´bnie odzysk
i odr´bnie recykling jest wystawiany:

1) ka˝dorazowo przy przyjmowaniu odpadów do od-
zysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszcze-
gólne kwarta∏y w danym roku sprawozdawczym.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia. 

Minister Ârodowiska: w z. T. Podgajniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 291.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodo-
wiska z dnia 31 marca 2005 r. (poz. 510)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

ObjaÊnienia:
a) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w imieniu których odpady do odzysku przekaza∏

inny posiadacz odpadów.
b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który

wyda∏ decyzj´ dla prowadzàcego odzysk.
d) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
e) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego odzysk.
f) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad

do odzysku lub prowadzàcych odzysk. 
g) O ile taki posiada.
h) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia

27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie
z grupy 19 nale˝y podaç kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony.

i)  Odpowiednio w kg lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên. zm.). 
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ObjaÊnienia:
a) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
b) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który

wyda∏ decyzj´ dla prowadzàcego odzysk.
c) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
d) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w imieniu których odpady do odzysku przekaza∏

inny posiadacz odpadów.
e) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego odzysk.
f) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad

do odzysku lub prowadzàcych odzysk. 
g) O ile taki posiada.
h) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia

27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie
z grupy 19 nale˝y podaç kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony.

i) Odpowiednio w kg lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên. zm.). 
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ObjaÊnienia:
a) Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzàcego

odzysk, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska. 

b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który

wyda∏ decyzj´ dla prowadzàcego odzysk.
d) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
e) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w imieniu których odpady do odzysku przekaza∏

inny posiadacz odpadów.
f) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego odzysk.
g) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad

do odzysku lub prowadzàcych odzysk. 
h) O ile taki posiada.
i) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia

27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie
z grupy 19 nale˝y podaç kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony.

j) Odpowiednio w kg lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên. zm.).
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Za∏àcznik nr 2 

WZÓR

ObjaÊnienia:
a) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w imieniu których odpady do recyklingu przeka-

za∏ inny posiadacz odpadów.
b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku (recyklingu) oraz nazwa

organu, który wyda∏ decyzj´ dla prowadzàcego recykling.
d) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
e) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego recykling.
f)  Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad

do recyklingu lub prowadzàcych recykling. 
g) O ile taki posiada.
h) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia

27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie
z grupy 19 nale˝y podaç kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony.

i) Odpowiednio w kg  lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên. zm.).
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ObjaÊnienia:
a) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
b) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku (recyklingu) oraz nazwa

organu, który wyda∏ decyzj´ dla prowadzàcego recykling.
c) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
d) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w imieniu których odpady do recyklingu przekaza∏

inny posiadacz odpadów.
e) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego recykling.
f) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad

do recyklingu lub prowadzàcych recykling. 
g) O ile taki posiada.
h) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia

27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie
z grupy 19 nale˝y podaç kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony.

i) Odpowiednio w kg lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên. zm.).
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ObjaÊnienia:
a) Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzàcego

recykling, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska. 

b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku (recyklingu) oraz nazwa

organu, który wyda∏ decyzj´ dla prowadzàcego recykling.
d) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
e) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w imieniu których odpady do recyklingu przeka-

za∏ inny posiadacz odpadów.
f) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego recykling.
g) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad

do recyklingu lub prowadzàcych recykling. 
h) O ile taki posiada.
i) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia

27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie
z grupy 19 nale˝y podaç kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony.

j) Odpowiednio w kg lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên. zm.).


