
  

Konkurs „Ekspert E.E.”                            -  K  A  R  T  A      A D M I N I S T R A T O R A   -         

Jeżeli placówka potrzebuje dokumentu potwierdzającego zdjęcie ze stanu szkoły/przedszkola odpadu, który był 

własnością placówki, należy wypełnić „kartę administratora” i przekazać ją kierowcom odbierającym ZSEE w dniu 

zbiórki. Na podstawie danych z karty upoważniony przedstawiciel Spółki EKO DOLINA potwierdza odbiór odpadu 

i przekazuje potwierdzenie do placówki w terminie późniejszym w formie skanu na adres mailowy placówki. 

Nazwa 

szkoły/przedszkola 

 

 

Adres e-mail 

szkoły/przedszkola 

 

Telefon do 

szkoły/przedszkola 

 

Imię i nazwisko 

dyrektora placówki 

 

 

Imię i nazwisko 

osoby 

wypełniającej kartę 

 

Rodzaj i ilość 

oddanego ZSEE: 

np. 

2 x monitor 

1 x radioodtwarzacz 

itp. 

 

Data zbiórki ZSEE:  

 

W załączeniu:  oświadczenie placówki oświatowej o zwolnieniu z wpisu do BDO podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania szkoły/przedszkola 

     
  



…………………………………………………… 
             (nazwa podmiotu) 
 
………………………………………………….. 

(adres) 
 
……………………………………………………. 
                      (NIP) 

 

OŚWIADCZENIE 
o zwolnieniu z wpisu do BDO 

 

Oświadczam, że w/w podmiot jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji 

przekazywanych odpadów: 
 

- kod odpadu 16 02 13* , 16 02 11*, 16 02 14  

na podstawie zwolnienia ustawowego (zaznaczyć właściwe):  

 

□ wytwórca odpadów komunalnych 

□ wytwórca odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy 

te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub 

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów 

□ wytwórca będący rolnikiem gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych 

poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 

ustawy o odpadach 

□ podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 

gospodarowania odpadami, który zbiera  odpady opakowaniowe i odpady w postaci 

zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach 

przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, 

systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo -wychowawczych, 

urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania 

odpadów) 

zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Klimatu w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów  

□ brak obowiązku sporządzenia karty przekazania odpadów, z uwagi na fakt,  że jeden 

z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji 

odpadów. 

 

 

……………………………………………………. 
                                (data, podpis, pieczęć) 
 

 

x 


