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WZÓR MIESIĘCZNEJ KARTY BILANSU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

KARTA BILANSU ODPADU 1) 
Nr karty  Miesiąc, Rok kalendarzowy  

 

Kod odpadu1) 

 

Rodzaj odpadu1) 

 

Posiadacz odpadów2) 

Miejsce prowadzenia działalno ści 3) 

Województwo 
 
 

Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks 
służbowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 

Data 14) 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg]4) 

Numer 
rejestracyjny 

pojazdu 

Wytworzone 
odpady4) 12) 

` 

Gospodarowanie odpadami  

We własnym zakresie Odpady przekazane  ilość pozostała 
na magazynie/ 
ilość pozostała 
na magazynie 
narastająco4) 

imię i nazwisko 
osoby 

sporządzającej 
masa 

[Mg]4,6) Rodzaj procesu 

rodzaj 
powstałych 

odpadów1,4,10) 

 

masa 
powstałych 
odpadów4) 

 

masa 
[Mg]4) 

nr karty 
przekazania 

odpadu9) 

nazwa i 
adres 

instalacji Masa 
Kod 

odpadu13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

Suma4)              
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Objaśnienia: 
1) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów.  
3) Podać adres miejsca prowadzenia działalności, na której prowadzona jest baza magazynowo 

transportowa. 
4) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla 

odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 
niebezpiecznych.  

5) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty.  
6) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.  
7) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach.  
8) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
9) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 
10) Podać rodzaj odpadu który powstał po procesie odzysku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Środowiska  z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

11) Podać masę wytworzonych odpadów w wyniku gospodarowania odpadami odebranymi  
lub zebranymi na terenie bazy magazynowo transportowej 

12) Masa odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonego procesu, zgodnie z pkt 7. 
13) Rodzaj odpadów, które zostały poddane procesowi, zgodnie z pkt 7. 
14) Data wykonywanych czynności ujętych w karcie.  

 


