
Projekt z dnia 1 czerwca 2016 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Ś R O D O W I S K A
1)  

z dnia ………………. 

w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku 

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling jest określony w załączniku  

nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2.Wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku jest 

określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Zaświadczenie potwierdzające recykling oraz zaświadczenie potwierdzające inne 

niż recykling procesy odzysku przekazywane w postaci elektronicznej jest opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.2). 

 

Minister Środowiska 

 

 

 

 

                                                                 
1)

  Minister Środowiska kieruje d ia e  ad inistra ji r  dowej   środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

ro por  d enia Pre esa Rady Ministrów   dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie s   egó owego  akresu 

d ia ania Ministra Środowiska (D . U. po . 1904 i 2095). 
2)  

Niniejs e ro por  d enie by o popr ed one ro por  d enie  Ministra Środowiska   dnia 15 sty  nia 2015 r. 

w sprawie w oru  aświad  enia potwierd aj  ego re ykling ora  w oru  aświad  enia potwierd aj  ego 

inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. po . 112), które zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 

wr eśnia 2015 r. o  użyty  spr ę ie elektry  ny  i elektroni  ny  (D . U. po . 1688) tra i  o    dnie  

wejś ia w ży ie niniejs ego ro por  d enia.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia ….. (poz. ….) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE RECYKLING  

Egzemplarz przeznaczony dla1):  

prowad   ego  ak ad pr etwarzania pr eka uj  ego odpady  

do recyklingu  
□ 

 ars a ka wojewód twa  □
 

prowad   ego d ia alność w  akresie re yklingu □
 

Okres, za jaki wystawiono 

 aświad  enie 

Od (DD/MM/RRRR): Do (DD/MM/RRRR): 

  

Data wystawienia (DD/MM/RRRR): 
Kolejny numer ewidencyjny  

wystawionego  aświad  enia: 

Dane 

prowadzącego 

działalność  

w zakresie 

recyklingu 

wydającego 

zaświadczenie 

Numer rejestrowy
2)

 
 

I ię i na wisko lub na wa 

oraz adres siedziby 
 

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP)  
 

Numer REGON
3)

  

Dane prowadzącego zakład przetwarzania, któremu wydawane jest zaświadczenie  

Numer rejestrowy
2)

  

I ię i nazwisko lub nazwa 

oraz adres siedziby 
 

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 
 

Numer REGON
3)

   

Kod i nazwa rodzaju odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu 

przekazanych przez prowadzącego 

zakład przetwarzania do recyklingu 

Masa odpadów powstałych  

ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład 

przetwarzania do recyklingu5) 

Oznaczenie 

zastosowanego procesu 

recyklingu,  

w tym jego typ6) 
Kod

4)
 Nazwa

4)
 

    

    

    

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie 

I ię  Nazwisko  

Telefon 

s użbowy
7)  E- ail s użbowy

7)  

Podpis
8)

 i pie   tka
8) 9) 

osoby upoważnionej do reprezentowania pr edsiębior y 
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Objaśnienia: 

1) Należy  a na  yć kwadrat sy bole  X. 

2) Należy podać nu er rejestrowy, o który   owa w art. 54 ust. 1 ustawy   dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpada h (D . U.   2013 r. po . 21,   późn.   .). Do   asu utwor enia 

rejestru, o który   owa w art. 49 ust. 1 ustawy   dnia 14 grudnia 2012 r. o odpada h, 

należy podać nu er rejestrowy  godnie z przepisem art. 235 ust. 2 i 3 tej ustawy. 

3)  O ile  osta  nadany. 

4) Należy podać kod i na wę rod aju odpadu określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

5) Z dok adnoś i  do 0,1 kg. 

6) Należy podać odpowiedni symbol od R2 do R9 wraz z opisem procesu recyklingu 

 godnie    a    nikie  nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dla 

każdego procesu recyklingu należy podać symbol w osobnym wierszu, obok masy 

odpadów przekazanych do recyklingu.  

7) O ile osoba spor  d aj  a  aświad  enie posiada telefon i e- ail s użbowy. 

8) Doty  y for y pise nej  aświad  enia. 

9) O ile osoba podpisuj  a posiada pie   tkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 4 – 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR 

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE INNE NIŻ RECYKLING PROCESY ODZYSKU 
 

Egzemplarz przeznaczony dla1):  

prowad   ego  ak ad pr etwar ania pr eka uj  ego odpady do innych 

niż recykling pro esów od ysku  
□ 

 ars a ka wojewód twa  □
 

prowad   ego d ia alność w  akresie inny h niż re ykling pro esów 

odzysku 
□

 

Okres, za jaki wystawiono 

 aświad  enie 

Od (DD/MM/RRRR):
 Do (DD/MM/RRRR): 

 
 

Data wystawienia (DD/MM/RRRR): 
Kolejny numer ewidencyjny  

wystawionego  aświad  enia: 

Dane prowadzącego 

działalność w zakresie  

innych niż recykling 

procesów odzysku 

wydającego 

zaświadczenie 

Numer rejestrowy
2)

  

I ię i na wisko lub na wa 

oraz adres siedziby 

 

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP)  

 

Numer REGON
3)

  

Dane prowadzącego zakład przetwarzania, któremu wydawane jest zaświadczenie 

Numer rejestrowy 
2)

  

I ię i na wisko lub na wa 

oraz adres siedziby 

 

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 

 

Numer REGON
3)

   

Kod i nazwa rodzaju odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu 

przekazanych przez prowadzącego 

zakład przetwarzania do innych niż 

recykling procesów odzysku 

Masa odpadów powstałych  

ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład 

przetwarzania do innych niż 

recykling procesów odzysku5)  

Oznaczenie innego niż 

recykling zastosowanego 

procesu odzysku,  

w tym jego typ6)  

Kod
4)

 Nazwa
4)

 

    

    

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie 

I ię 
 

Nazwisko  

Telefon s użbowy
7)  

E- ail s użbowy
7) 

 

Podpis
8)

 i pie   tka
8) 9) 

osoby upoważnionej do repre entowania pr edsiębior y
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Objaśnienia: 

1) Należy  a na  yć kwadrat sy bole  X. 

2) Należy podać nu er rejestrowy, o który   owa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpada h (D . U.   2013 r. po . 21,   późn.   .). Do   asu utwor enia 

rejestru, o który   owa w art. 49 ust. 1 ustawy   dnia 14 grudnia 2012 r. o odpada h, 

należy podać nu er rejestrowy  godnie   pr epise  art. 235 ust. 2 i 3 tej ustawy. 

3)  O ile  osta  nadany. 

4) Należy podać kod i na wę rod aju odpadu określone w pr episa h wydany h  

na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

5) Z dok adnoś i  do 0,1 kg. 

6) Należy podać odpowiedni sy bol pro esu od ysku innego niż re ykling od R1 do R9 

zgodnie    a    nikie  nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dla 

każdego pro esu odzysku należy podać sy bol w osobny  wiers u, obok  asy odpadów 

przekazanych do odzysku. 

7) O ile osoba spor  d aj  a  aświad  enie posiada telefon i e- ail s użbowy. 

8) Doty  y for y pise nej  aświad  enia. 

9) O ile osoba podpisuj  a posiada pie   tkę. 
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UZASADNIENIE 

 

Konie  ność wydania nowego ro por  d enia w sprawie w oru  aświad  enia 

potwierd aj  ego re ykling ora  w oru  aświad  enia potwierd aj  ego inne niż re ykling 

procesy odzysku wynika z przepisu art. 59 ustawy   dnia 11 wr eśnia 2015 r. o  użyty  spr ę ie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) oraz art. 140 ww. ustawy, który  a howa   

w  o y ro por  d enie Ministra Środowiska   dnia 15 sty  nia 2015 r. w sprawie w oru 

 aświad  enia potwierd aj  ego re ykling ora  w oru  aświad  enia potwierd aj  ego inne niż 

recykling procesy odzysku (Dz. U. po . 112), które  osta o utr y ane w  o y do czasu wydania 

pr ed iotowego ro por  d enia jednakże nie d użej niż do 31 grudnia 2016 r.  

Celem projektowanego ro por  d enia Ministra Środowiska w sprawie w oru 

 aświad  enia potwierd aj  ego re ykling ora  w oru  aświad  enia potwierd aj  ego inne niż 

re ykling pro esy od ysku jest ujednoli enie  aświad  eń wydawany h prowad   y   ak ady 

przetwarzania pr e  prowad   y h d ia alność w  akresie re yklingu  użytego spr ętu oraz 

prowad   y h d ia alność w zakresie inny h niż re ykling pro esów od ysku. Na podstawie 

otr y any h  aświad  eń prowad   y  ak ad pr etwar ania spor  d a  aświad  enie o  użyty  

spr ę ie dla wprowad aj  ego spr ęt,   który   awar  u owę.  

Wejś ie w ży ie pr ed iotowego ro por  d enia nie będ ie wi  a o się z wprowadzeniem 

dodatkowy h ob i żeń dla pr edsiębior ów w  akresie ad inistra ji i organizacji pracy  

w stosunku do obe nie obowi  uj  y h pr episów, a także nie spowoduje dodatkowy h skutków 

finansowy h dla budżetu państwa.  

Projekt ro por  d enia nie  awiera pr episów te hni  ny h w ro u ieniu ro por  d enia 

Rady Ministrów   dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk jonowania krajowego syste u 

notyfika ji nor  i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie 

podlega notyfikacji. 

Zgodnie   § 1 ust. 1 u hwa y nr 20 Rady Ministrów   dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie 

 ale eń ujednoli enia ter inów wejś ia w ży ie niektóry h aktów nor atywny h (M.P. poz. 205) 

pr ewid iano ter in wejś ia w ży ie pr ed iotowego ro por  d enia na d ień 1 stycznia 2017 r.  

Stosownie do pr episu art. 5 ustawy   dnia 7 lip a 2005 r. o d ia alnoś i lobbingowej  

w pro esie stanowienia prawa (D . U. Nr 169, po . 1414,   późn.   .) projekt ro por  d enia 

zosta   a ies   ony w Biuletynie Infor a ji Publi  nej R  dowego Centru  Legisla ji,  

w  ak ad e R  dowy Pro es Legisla ji. 

Projekt ro por  d enia jest  godny   prawe  Unii Europejskiej.  


