
Zgodny z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

 stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) 

 

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH1) Nr karty   Rok kalendarzowy   

Kod odpadu 2)   

Rodzaj odpadu2)   

Sprzedawca odpadów lub po rednik w obrocie odpadami3) 
   

Nr rejestrowy4)   NIP5)   REGON5)   

Adres sprzedawcy odpadów lub po rednika w obrocie odpadami6) 

Województwo   Gmina   Miejscowo    Tel. słu bowy   Fax słu bowy   

Ulica   Nr domu   Nr lokalu   Kod pocztowy   

Podmiot prowadzi działalno  jako7)  sprzedawca odpadów                                                   po rednik w obrocie odpadami 

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad 

Miesi c 
Masa odpadów 

 [Mg]
8)
 Imi  i nazwisko 

lub nazwa 

Adres zamieszkania 

lub siedziby 
Nr rejestrowy

4) Imi  i nazwisko 

lub nazwa 

Adres 

zamieszkania lub 

siedziby
)
 

Nr rejestrowy
4)
 

Imi  

i nazwisko 

osoby 

sporz dzaj cej 

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

 



Zgodny z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

 stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) 

 

Obja nienia: 
1) Kart  sporz dzaj  sprzedawca odpadów i po rednik w obrocie odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nieb d cy posiadaczami 

odpadów. 

2) Zgodnie z katalogiem odpadów okre lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

3) Poda  imi  i nazwisko lub nazw  sprzedawcy odpadów lub po rednika w obrocie odpadami. 

4) Nale y poda  numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

5) O ile posiada. 

6) Poda  adres zamieszkania lub siedziby sprzedawcy odpadów lub po rednika w obrocie odpadami. 

7) Zaznaczy  symbolem X wła ciwy kwadrat. 

8) Poda  mas  odpadów niebezpiecznych co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza ni  1 kg, nale y poda  mas  w 

zaokr gleniu do 1 kg. 

 


