ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE RECYKLING
Firma przedsiębiorcy1)

Nr rejestrowy2)

Egzemplarz przeznaczony dla3), 4)
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 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE RECYKLINGU
Nr rejestrowy2)
Firma przedsiębiorcy
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo
Kod pocztowy

Miejscowość
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NIP 5)
REGON5)
II. ODPADY PODDANE RECYKLINGOWI
Lp.

Rodzaj odpadu6)

Kod
odpadu7)

Masa odpadów
przyjętych do recyklingu8)

Masa odpadów
poddanych
recyklingowi8)

[kg]

Oznaczenie
procesu
recyklingu9)

1.
2.
3.
Zaświadczenie niniejsze stanowi potwierdzenie wykonania recyklingu na podstawie przepisów 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).
III. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ ZAŚWIADCZENIE
Imię

Nazwisko

Telefon służbowy5)

Faks służbowy5)

E-mail służbowy5)

Data

Podpis10) i pieczątka5), 10) prowadzącego zakład przetwarzania

O b j a ś n i e n i a:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

Podać prowadzącego zakład przetwarzania, dla którego jest przeznaczone zaświadczenie potwierdzające recykling.
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).
Zaznaczyć odpowiednio. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania, drugi - Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, a trzeci - pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.
Należy wystawić jedno zaświadczenie dla prowadzącego zakład przetwarzania, który przekazał odpady do recyklingu, obejmujące informacje za dane półrocze roku kalendarzowego.
O ile posiada.
Podać nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Podać kod odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Z dokładnością do jednego kilograma.
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 (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 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).
Dotyczy formy pisemnej zaświadczenia.

