
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 14 lutego 2006 r. 

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.) 

 

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 

  1)   wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

  2)   wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

  3)   wzór karty ewidencji zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest 
określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

  4)   wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). 

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, 
poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 
1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495. 

3)   Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736), które z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia traci moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458). 

 


