
   

 

 

 Jak dokonać zgłoszenia utylizacji? 

Po zalogowaniu się do modułu serwisowego należy wejść w zakładkę „Utylizacja”. Następnie 

w zakładce „Formularz zgłoszenia” wypełnić kolejne pola: 

 Wybrać z listy kod odpadu 

 Regon podmiotu zgłaszającego 

 Telefon kontaktowy 

 Masa odpadów w tonach 

 Termin odbioru zużytego sprzętu – w razie potrzeby umieścić dodatkowe informacje. 

Jeżeli miejsce odbioru jest inne niż w danych zgłaszającego, należy wypełnić specjalnie do tego 

przygotowane pola. Po wypełnieniu zgłoszenia należy wcisnąć przycisk „Wyślij”  

 

Wypełnienie 
formularza  

Weryfikacja zgodności 
kodów utylizacji 

Przygotowanie 
dokumentów 

Przygotowanie paczki do 
wysyłki  

Instrukcja procesu utylizacji sprzętu              

za pośrednictwem INCOM 
 



   

 

W zakładce „Lista zgłoszeń” widoczne są zgłoszenia w danym zakresie czasu, które można 

identyfikować przygotowanym filtrem. Po odnalezieniu na liście odpowiedniego zgłoszenia, należy 

kliknąć na przypisany do niego dokument „ZG” i wydrukować go w jednym egzemplarzu. 

Następnie należy z listy wybrać jedną z dostępnych firm utylizacyjnych i otworzyć dokument „KO”, 

który trzeba wydrukować w trzech kopiach. Wszystkie kopie powinny zostać podpisane przez 

zgłaszającego w polu „Potwierdzam przekazanie odpadu”, a następnie przekazane wraz z odpadem 

oraz dokumentem „ZG” firmie transportującej odpad. 

 
UWAGA! Jeżeli waga zużytego sprzętu jest większa niż 200 kg (50 kg w przypadku ogniw), ze 

zgłaszającym skontaktuje się firma prowadząca działalność w zakresie transportu odpadu, w celu 
omówienia warunków odbioru zużytego sprzętu. Jeżeli waga nie przekracza 200 kg (50 kg w 

przypadku baterii i akumulatorów) transport odpadu należy zrealizować we własnym zakresie. 
 

 

 

  

 
Jak zdobyć login i hasło? 

Aby uzyskać dostęp do panelu należy wysłać prośbę o nadanie loginu i hasła do modułu 
serwisowego na adres: serwis@incom.pl. W treści wiadomości proszę podać następujące dane: 

- Pełne dane firmy oraz NIP 
- Imię i nazwisko osoby, która będzie korzystać z loginu 
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Dokument ZG 

 „ZG”, czyli zgłoszenie odbioru sprzętu przeznaczonego do utylizacji. Dokument po odpowiednim 

wypełnieniu należy wydrukować w jednej kopii. 

 

 
W formularzu należy podać dokładną wartość masy sprzętu wyrażoną w „Mg” odpadów 

1Mg = 1000 kg (1 Mega gram = 1 tona) 
 

 

  



   

Dokument KO 

Przykładowy dokument „KO” czyli karta odpadu. Po odpowiednim wypełnieniu należy wydrukować 

go w trzech kopiach. W przypadku spełnienia wymogu realizacji przesyłki odpadów na swój koszt, 

należy ręcznie wprowadzić dane odbiorcy odpadu. Wybór firmy realizującej przejęcie odpadów nie 

jest narzucony. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Serwisu pod adresem e-mail serwis@incom.pl,  

bądź telefonicznie 71 35 88 158. 

Wszelkie normy oraz zasady postępowania w przypadku sprzętu do utylizacji znajdą Państwo na 

stronie http://www.gios.gov.pl 
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