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Roczne sprawozdanie z działalności  
stacji demontażu w roku 2007

Przedstawienie dokumentów obowiązkowych i pomocniczych 
niezbędnych do wypełnienia sprawozdania rocznego

Warszawa                            10 stycznia 2008 roku
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Zawartość prezentacji

1. Planowanie poziomów odzysku i recyklingu na stacji demontażu w danym 
roku.

1. Poziom recyklingu
2. Poziom odzysku
3. Poziom ponownego użycia części

• Przebieg dokumentowania przetwarzania mas odpadów na stacji demontażu:
– Dokumenty określone w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
– Dokumenty określone w ustawie o odpadach

• Zbierania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania  stacji 
demontażu.

• O czym warto pamiętać przy gromadzeniu danych
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Pojazd wycofany z eksploatacji jako źródło materiałów 
oraz wymagane poziomy ich zagospodarowania

recykling odpadów Wysypisko

Materiały jakie 
można wydzielić
 w stacji demontażu

Wymagania
ustawy  dla 
pojazdów 
wyproduk. 
po 1-1-1980 r. 2015  -  85 + 10 %

2006  -  80 + 5%

Odzysk 
energetyczny

Wymagania
ustawy  dla 
pojazdów 
wyproduk. 
przed  
31-12-1979 r. 

-  70 + 5%
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Proces demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji

Stacja demontażu - to zakład prowadzący przetwarzanie, w 
tym demontaż obejmujący następujące czynności:

usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

 wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów
 wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,

wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów 
nadających się do odzysku lub recyklingu;
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Schemat działania stacji demontażu

Osuszanie

Płyny

Pozostałości 
do składowania

Magazyn zespołów 
i 

części przeznaczonych 
do ponownego użycia

Posegregowane 
wydzielone odpady
 określone kodami

Stanowisko 
demontażu

katalizator

Pozostałości wysyłane 
do strzępiarki
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Prognozowane dane masy pojazdu i jej składu

100100Razem11
22Inne10
22Guma9
11Tekstylia8
22Płyny7
11Akumulatory6
23Szkło5
33Opony4

1210Plastik i polimery3
98Metale nieżelazne2

6668Metale żelazne1

2015 rok [% 
masy 
pojazdu]

2003 rok [% 
masy 
pojazdu]Materiałl.p.

10252015
9642006
9552005

Przeciętna masa 
pojazdu  [kg]Rok

 Dane z dokumentu {COM 
(2007)5 final} stanowiącego 

załącznik do Raportu Komisji  
do Rady i Parlamentu 

Europejskiego
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Cel dla jakiego prowadzone jest zbieranie danych przez 
prowadzącego stacje demontażu
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Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji o zaliczaniu działań do odzysku i 

recyklingu
• W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) w art. 28 ust. 3 i 4 
otrzymują brzmienie:

• "3.  Przy obliczaniu poziomów odzysku pojazdów wycofanych z 
eksploatacji do odzysku zalicza się działania oznaczone jako R1-R9 i 
R13-R15 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.16)).

• 4.   Przy obliczaniu poziomów recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji do recyklingu zalicza się działania oznaczone jako R2-
R9, R14 i R15 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach.".
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Procesy odzysku

      R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 
R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane 
jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania) 
R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali 
R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 
R6 Regeneracja kwasów lub zasad 
R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 
R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów 
R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 
R10 Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania 
gleby lub rekultywacji gleby i ziemi 
R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań 
wymienionych w punktach od R1 do R10 
R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych 
w punktach od R1 do    R11 
R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań 
wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego 
magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) 

      R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
      R15 przetwarzanie odpadów ,w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do 

recyklingu.    

ZAŁĄCZNIK Nr 5 z ustawy o odpadach
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Przykładowe dane z próby strzępienia
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Wpływ głębokości demontażu i ilości odpadu 
przekazywanego do strzępienia na poziom recyklingu
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Wpływ głębokości demontażu i ilości odpadu 
przekazywanego do strzępienia na poziom recyklingu
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Dokumenty opisujące gospodarkę odpadami na stacji 
demontażu

Karta ewidencji 
odpadu

Pozwolenie na 
wytwarzanie 
odpadów oraz 
prowadzenie odzysku

Karty przekazania 
odpadów

Zaświadczenie 
potwierdzające 
recykling

Zaświadczenie 
potwierdzające 
odzysk

Ewidencja 
zaświadczeń

Zaświadczenia o 
demontażu pojazdów 
wydawane dla 
pojazdów 
podlegających 
ustawie o recyklingu 
pojazdów 
wycofanych z 
eksploatacji

Zaświadczenie o 
przyjeciu 
niekompletnego 
pojazdu dla pojazdów 
podlegających 
ustawie o recyklingu 
pojazdów 
wycofanych z 
eksploatacji

Zaświadczenia o 
demontażu pojazdów 
dla pojazdów nie 
podlegających 
ustawie o recyklingu 
pojazdów 
wycofanych z 
eksploatacji

Roczne 
sprawozdanie
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Pozwolenie na zbieranie, wytwarzanie odpadów i 
prowadzenie odzysku

1

Przekazywane do firm 
posiadających 
zezwolenie na odzysk 
odpadów 

Magazynowane na 
wydzielonej 
powierzchni na 
zewnątrz budynku 
demontażu 

35Zużyte 
opony 

16 01 03n

N+1

SPOSÓB POSTĘPOWANIAMIEJSCE MAGAZYNO
WANIA

ILOŚĆ 
ODPADU (Mg/

rok)

KOD 
ODPADUNAZWA ODPADUL.P

 Listę odpadów wytwarzanych przy przetwarzaniu pojazdu

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania :

16 01 04* - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy.
16 01 06 - zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych 
niebezpiecznych elementów.

Zawiera
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Pozwolenie na zbieranie, wytwarzanie odpadów i 
prowadzenie odzysku c. d.

1R1516 01 07*Filtry olejowe2

964R14, R1516 01 04*Pojazd wycofany z eksploatacji1

METODA 
ODZYSKU

ILOŚĆ ODPADU 
(Mg/rok)

KOD ODPADUNAZWA ODPADUL.P

Listę odpadów poddawanych odzyskowi

Miejsce i dopuszczone metody odzysku odpadów:
Działalność w zakresie odzysku prowadzona będzie halach , zlokalizowanych na terenie przy  ul. .......   w 
................ .

Proces odzysku został sklasyfikowany jako: 
R14 – inne działania polegające na wykorzystania odpadów w całości lub części 
R15- Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Proces wymontowania przedmiotów i części przeznaczonych do ponownego użycia kwalifikowany jest 
jako R14.
Proces usunięcia i wymontowania elementów nadających się do odzysku i recyklingu jest kwalifikowany 
jako R15.
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Kody odpadów niebezpiecznych występujące na stacji 
demontażu.

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy16 01 04*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08*

Benzyna 13 07 02*  

Olej opałowy i olej napędowy 13 07 01*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02*

Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 16 01 21*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 16 01 14*

Płyny hamulcowe 16 01 13*

Okładziny hamulcowe zawierające azbest 16 01 11*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 16 01 10*

Elementy zawierające PCB 16 01 09*

Elementy zawierające rtęć 16 01 08*

Filtry olejowe 16 01 07*

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
 W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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Kody odpadów występujące na stacji demontażu c.d.

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych 
niebezpiecznych elementów 16 01 06

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03

Zużyte opony 16 01 03

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 16 01 12

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 16 01 15

Zbiorniki na gaz skroplony 16 01 16

Metale żelazne 16 01 17

Metale nieżelazne 16 01 18

Tworzywa sztuczne 16 01 19

Szkło 16 01 20

Inne niewymienione elementy 16 01 22

Inne niewymienione odpady 16 01 99

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z 
wyłączeniem 16 08 07) 16 08 01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
 W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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Kody odpadów występujące na stacji demontażu c.d.

Drewno zawierające substancje niebezpieczne 19 12 06*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów zawierające substancje niebezpieczne 19 12 11*

Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 10

Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04

Metale nieżelazne 19 12 03

Szkło 19 12 05

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 19 12 07

Tekstylia 19 12 08

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12

Metale żelazne 19 12 02

Papier i tektura19 12 01

Grupa 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, 
sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
 W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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Masy pojazdu i definicja pojazdu kompletnego
Masa własna pojazdu wg ustawy o ruchu drogowym:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
53. masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w 

ilościach nominalnych, bez kierującego; 
54. dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu 

obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze; 
55. rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób; 

Masa pojazdu wg ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   2)  masie pojazdu - rozumie się przez to masę własną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)), 
pomniejszoną o masę paliwa w ilości nominalnej; [40kg]

Podstawa określania masy własnej pojazdu:
1. Dowód rejestracyjny
2. Świadectwo homologacji ( dane ITS podawane na stronie FORS)
3. Inne źródła

Art. 28 ust. 4. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:        
          Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne 

elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90 % masy pojazdu.
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Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego
       DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 58 POZ. 407  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1) z dnia 

24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2006 r.)

  1)   Nadwozie samonośne (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące 
elementy:

a)  fotele,
b)  akumulator,
c)  koła jezdne,
d)  zawieszenie przednie i tylne,
e)  most(y) napędowy(e)*),
f)  skrzynia biegów,
g)  silnik,
h)  układ hamulcowy,
i)  układ kierowniczy,
j)  układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator*)),
k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
l)  układ klimatyzacji*),
m)  układ chłodzenia z chłodnicą*),
n)  elementy elektroniczne sterowania układami*),
o)  instalacja zasilana gazem**),
p)  poduszki powietrzne*)
lub
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Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego c.d. 
  2)   rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a)  fotele,
b)  akumulator,
c)  koła jezdne,
d)  zawieszenie przednie i tylne,
e)  most(y) napędowy(e)*),
f)  skrzynia biegów, 
g)  silnik,
h)  układ hamulcowy,
i)  układ kierowniczy,
j)  układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator*),
k)  układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
l)  układ klimatyzacji*),
m)  układ chłodzenia z chłodnicą*),
n)  elementy elektroniczne sterowania układami*),
o)  instalacja zasilana gazem**),
p)  poduszki powietrzne*).

______
*)    Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**)   Jeżeli została zamontowana w pojeździe.

DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 58 POZ. 407  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I 
BUDOWNICTWA1) z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego) (Dz. U. z dnia 7 
kwietnia 2006 r.)
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Formularz zaświadczeń wydawanych przez stacje 
demontażu

Uwagi przedsiębiorcy: masa pojazdu 1025kg, rok produkcji 1984

Propozycja wykorzystania rubryki uwagi przedsiębiorcy
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Ewidencja zaświadczeń

§ 6. Rozporządzenia MI
2. Ewidencja zaświadczeń prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorcy, odrębnie dla każdego 

rodzaju zaświadczenia i obejmuje dane związane z tym zaświadczeniem:
1. numer wydanego zaświadczenia, składający się z:
        a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu pojazdu lub punkt 

zbierania  pojazdu; wyróżnik województwa określają przepisy 
o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,

        b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców prowadzonego przez wojewodę zgodnie 
z przepisami o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

        c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę;
2. dane właściciela pojazdu (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i adres siedziby); 
3. numer rejestracyjny pojazdu;
4. znak wyróżniający państwa , w którym pojazd został zarejestrowany
5. marka pojazdu;
6. typ pojazdu;
7. model pojazdu;
8. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu.

  4.Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzane są do ewidencji niezwłocznie po wydaniu 
zaświadczenia, albo otrzymaniu zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów.

  5. Ewidencja zaświadczeń prowadzona jest w formie pisemnej i może być również prowadzona 
w formie elektronicznej.

VIN

8

Masa

9

Rok 
prod.

10

Model

7

Numer 
rej.

3

Znak 
państ.

4

Marka

5

TypDaneNumer

621
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Roczne sprawozdanie stacji demontażu.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 w sprawie rocznego

 sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Dz. U. Nr. 201 poz. 1672
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Wykaz poszczególnych marek pojazdów, z określeniem lat produkcji, ich ilości, 
sumy mas własnych, podlegających ustawie recyklingowej, 

wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 roku przyjętych w roku 
sprawozdawczym do stacji demontażu. 
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Dane o gospodarowaniu odpadami pochodzącymi z pojazdów 
podlegających ustawie recyklingowej, przyjętych do stacji w 

roku sprawozdawczym, które były wyprodukowane do 31 
grudnia 1979 roku.
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Dane o gospodarowaniu odpadami pochodzącymi pojazdów 
podlegających ustawie recyklingowej przyjętych do stacji 

w roku sprawozdawczym wyprodukowanych po 1 
stycznia1980 roku.
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Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady 
do odzysku i recyklingu i unieszkodliwiania.
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Informacje o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu dla 
pojazdów podlegających ustawie recyklingowej przyjętych do 

stacji w roku sprawozdawczym
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Karty ewidencji odpadów

DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 30 POZ. 213 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA1) z dnia 14 lutego 2006 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 
24 lutego 2006 r.)
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Karta przekazania odpadu

DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 30 POZ. 213 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA1) z dnia 14 lutego 2006 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 
24 lutego 2006 r.)
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Formularze zaświadczeń potwierdzających odzysk i 
recykling

Wniosek prowadzącego stacje demontażu 
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego  odzysk lub recykling
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Zbiorcze zestawienie danych posiadacza odpadów 

DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 
101 POZ. 686 ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 

25 maja 2007 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy 

służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 

r.)
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Zbiorcze zestawienie danych posiadacza odpadów

DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 
101 POZ. 686 ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 

25 maja 2007 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy 

służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 

r.)
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Zbiorcze zestawienie danych posiadacza odpadów

DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 101 POZ. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z 
dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 

przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r.)
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Zbiorcze zestawienie danych posiadacza odpadów

DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 
101 POZ. 686 ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 

25 maja 2007 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy 

służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 

r.)
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Wchodzący  do stacji 
demontażu pojazd 

wycofany z eksploatacji

Pojazd kategorii M1 i 
N1

Pojazdy pozostałych 
kategorii

Pojazdy 
wyprodukowane przed 
31 grudnia 1979 roku

Pojazdy 
wyprodukowane po 1 

stycznia 1980 roku

 Ford

Podział na marki

1995

1985

1980

2006

2005

 2000

3

3

1

1

1

 1

Roczniki Ilość  
razem

0

1

0

0

0

 0

Ilość 
niekompletnych

10 Mg

Suma mas  
pojazdów (dowód rejestracyjny)

Wypełnianie tabeli 1.2 Rozporządzenia w sprawie  
rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

i L2

Pojazdy podlegające ustawie 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Ustawa o recyklingu 
pojazdów wycofanych 

z eksploatacji Ustawa o odpadach
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Schemat rozliczania masy wejściowej  pojazdu 
wycofanego z eksploatacji

Ważenie
 =

masa

Głębokość 
demontażu

Operacja
demontażu Ważenie

Przyjęcie 
SWE

Dalszy 
demontaż

Koniec procesu

Wybór 
magazynu

Masa przyjętego pojazdu =m1+m2+... ms

1
2

s
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Przyjęcie pojazdu
Wychwycenie masy pojazdów
Wychwycenie marki pojazdów
Wychwycenie kompletności pojazdów

Wychwycenie pojazdów kategorii M1 i N1
Wypełnienie tabeli 1.1

Wypełnienie tabeli 1.2

Przetwarzanie  pojazdu
- masy odpadw poddanych odzyskowi i  
recyklingowi
 -masy odpadów poddanych odzyskowi energii
 -masy odpadów ktora ma być przekazana do 
recyklingu, odzysku energii, unieszkodliwiania,  
rozdrobnienia w strzepiarce w Polsce.

Wychwycenie z pojazdów kategorii M1 i N1 
przyjętych w 2006

Wypełnienie tabeli 2.1.1

Wypełnienie tabeli 2.2.1

Wypełnienie tabeli 2.1.3

Wypełnienie tabeli 2.2.3

-masy odpadów ktora ma być przekazana do 
przetworzenia w procesach recyklingu, odzysku  
energii, unieszkodliwiania,  zagranicą

Wypełnienie tabeli 2.1.2

Wypełnienie tabeli 2.2.2

Przetwarzanie pojazdu

Dla pojazdów wyprodukowanych  
do 31 grudnia 1979 roku

Dla pojazdów wyprodukowanych  
po 1 stycznia 1980 r.

7

2007

Przetwarzanie pojazdu
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Schemat budowania wykazu pojazdów z danego okresu 
produkcji

Czy samochód jest 
w grupie M1 lub N1?

Tak

Nie

Czy marka 
pojazdu występuje

już w wykazie ?

TakCzy rok produkcji 
jest późniejszy niż 
31 grudnia 1979?

Tak Czy rok produkcji
 pojazdu występuje

 już w wykazie 

Tylko 
ewidencja 
gospodarki 
odpadami

Nie

Tak Zwiększ  w wierszu
marki pojazdu 

dla odpowiedniego
 roku produkcji
ilość o  jeden
 rozróżniając

 kompletność, 
dodaj w tym samym 

wierszu do sumy 
masę pojazdu

Przejdź do ścieżki 
budowanie wykazu

 pojazdów 
wyprodukowanych 

do 31 grudnia 1979 roku

Nie

Dodaj wiersz 
z marką do wykazu

powróć do 
poprzedniego pytania

Dodaj wiersz 
z rokiem produkcji
 pojazdu przy danej 
marce i powróć do 

poprzedniego pytania

Nie

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych 
do stacji demontażu
Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

w tym pojazdów 
niekompletnych

Ogólna liczba 
pojazdów

Liczba pojazdów [szt.] Ogólna masa 
pojazdów [Mg]Rok produkcjiMarka pojazduL. p.
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Recyklingu/
odzysku [Mg]

Odzysku 
energii [Mg]

Unieszkodliwiania
 [Mg]

Rozdrabniania w 
strzępiarce [Mg]

Masa odpadów przekazanych do:
Masa odpadów

 podanych odzyskowi 
energii 

na stacji demontażu 
[Mg]

Masa odpadów
 podanych odzyskowi 

i recyklingowi 
na stacji demontażu 

[Mg]

Rodzaj odpadu

2.1.1

Recyklingu/
odzysku [Mg]

Odzysku 
energii [Mg]

Unieszkodliwiania
 [Mg]

Rozdrabniania w 
strzępiarce [Mg]

Masa odpadów przekazanych do:
Masa odpadów

 podanych odzyskowi 
energii 

na stacji demontażu 
[Mg]

Masa odpadów
 podanych odzyskowi 

i recyklingowi 
na stacji demontażu 

[Mg]

Rodzaj odpadu

2.1 Wypełnienie tabeli przy pozwoleniu na wytwarzanie odpadów o  kodach  
podanych w pozwoleniu

Ważenie

Głębokość 
demontażu

Operacja
demontażu Ważenie

Przyjęcie 
SWE

Dalszy 
demontaż

Koniec procesu

Wybór 
magazynu

1

2

3

Suma
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2.1 Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych 
do dnia 31 grudnia 1979 r.

2.1.3
Rodzaj przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części

Masa przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części [Mg]

0

Głębokość 
demontażu

Operacja
demontażu Ważenie

Dalszy 
demontaż

Wybór 
magazynu

2

1

Demontaż części do ponownego użycia

Dopuszczone do bezpośredniego ponownego użycia
Niedopuszczone do bezpośredniego ponownego użycia
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Dane niezbędne do wyliczenia poziomów odzysku, recyklingu dla 
pojazdów podlegających ustawie recyklingowej przyjętych do stacji 

w roku sprawozdawczym

Otrzymany raport ze strzępiarkiWyniki próby strzępienia5

Suma mas przeznaczona do przekazania (dane z 
magazynu odpadów) i przekazana do 
rozdrobnienie w strzępiarce z podsumowania 
odpowiedniej kolumny z tabeli 2.1.1

Masa z której na podstawie procentowych zawartości 
frakcji z próby strzępienia określa się masę odpadów 
zaliczanych odpowiednio do odzysku i recyklingu z 
pojazdów przyjętych w 2006 objętych ustawą 
recyklingową, wyprodukowanych do 31grudnia 1979 r.

6

Masa przyjęta do magazynu
P = ∑ (masa przedmiotu wyposażenia lub części 
do ponownego użycia)

Suma mas z tabeli 2.2.3 dotyczącej pojazdów objętych 
ustawą recyklingową wyprodukowanych po 1stycznia 
1980 r.

4

Masa przyjęta do magazynu
P = ∑ (masa przedmiotu wyposażenia lub części 
do ponownego użycia)

Suma mas z tabeli 2.1.3 dotyczącej pojazdów objętych 
ustawą recyklingową wyprodukowanych do 31grudnia 
1979 r.

3

Masa  wyliczana przez prowadzącego stację 
demontażu jako suma mas wszystkich pojazdów 
                                M = ∑ (masa własna - 40kg)

Suma mas pojazdów z tabeli 1.1 pojazdów objętych 
ustawą recyklingową przyjętych w roku 2006 do 
demontażu, wyprodukowanych po 1stycznia 1980 r.

2

Masa  wyliczana przez prowadzącego stację 
demontażu jako suma mas wszystkich pojazdów 
                                  M = ∑ (masa własna - 
40kg)

Suma mas pojazdów z tabeli 1.1 pojazdów objętych 
ustawą recyklingową przyjętych w roku 2006 do 
demontażu, wyprodukowanych do 31grudnia 1979 r.

1

Pochodzenie danychNazwa danychL. p. 
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Dane niezbędne do wyliczenia poziomów odzysku, recyklingu dla 
pojazdów podlegających ustawie recyklingowej przyjętych do stacji 

w roku sprawozdawczym

Z podsumowania odpowiedniej 
kolumny z tabeli 2.2.1 i 2.2.2

Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji 
demontażu i wywieziona w tym celu zagranicę lub masa 
odpadów przekazanych do recyklingu/odzysku na którą stacja 
ma zaświadczenie potwierdzające odzysk lub recykling z 
pojazdów przyjętych w 2006 objętych ustawą recyklingową, 
wyprodukowanych po 1stycznia 1980 r.

9

Z podsumowania odpowiedniej 
kolumny z tabeli 2.1.1 i 2.1.2

Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji 
demontażu i wywieziona w tym celu zagranicę, lub masa 
odpadów przekazanych do recyklingu/odzysku na którą stacja 
ma zaświadczenie potwierdzające odzysk lub recykling z 
pojazdów przyjętych w 2006 objętych ustawą recyklingową, 
wyprodukowanych do 31grudnia 1979 r.

8

Z podsumowania odpowiedniej 
kolumny z tabeli 2.1.1 i 2.1.2

Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji 
demontażu i wywieziona zagranicę, lub masa odpadów 
przekazanych do odzysku energii na którą stacja ma 
zaświadczenie potwierdzające odzysk z pojazdów przyjętych w 
2006 objętych ustawą recyklingową, wyprodukowanych przed 
31grudnia 1979 r.

10

Suma mas przeznaczona do przekazania 
(dane z magazynu odpadów) i 
przekazana do rozdrobnienie w 
strzępiarce z podsumowania 
odpowiedniej kolumny z tabeli 2.2.1

Masa z której na podstawie procentowych zawartości frakcji z 
próby strzępienia określa się masę odpadów zaliczanych 
odpowiednio do odzysku i recyklingu z pojazdów przyjętych w 
2006, objętych ustawą recyklingową, wyprodukowanych po 
1stycznia 1980 r.

7

Pochodzenie danychNazwa danychL. p. 
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Dane niezbędne do wyliczenia poziomów odzysku, recyklingu dla 
pojazdów podlegających ustawie recyklingowej przyjętych do stacji 

w roku sprawozdawczym

Z tablicy 5.2Masa części przeznaczonych do ponownego użycia pochodząca z 
samochodów wyprodukowanych po 1stycznia 1980 r.

13

Z tablicy 5.1Masa części przeznaczonych do ponownego użycia pochodząca z 
samochodów wyprodukowanych przed  31grudnia 1979 r.

12

Z podsumowania odpowiedniej 
kolumny z tabeli 2.1.1 i 2.1.2

Masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu, z pojazdów 
przyjętych w 2006 objętych ustawą recyklingową, 
wyprodukowanych przed  31grudnia 1979 r.

14

Z podsumowania odpowiedniej 
kolumny z tabeli 2.2.1 i 2.1.2

Masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu, z pojazdów 
przyjętych w 2006 objętych ustawą recyklingową, 
wyprodukowanych po 1stycznia 1980 r.

15

Z podsumowania odpowiedniej 
kolumny z tabeli 2.2.1 i 2.2.2

Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu, 
i wywiezioną w tym celu zagranicę lub masa odpadów 
przekazanych do odzysku energii na którą stacja ma 
zaświadczenie potwierdzające odzysk z pojazdów przyjętych w 
2006 objętych ustawą recyklingową, wyprodukowanych po 
1stycznia 1980 r.

11

Pochodzenie danychNazwa danychL. p. 
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Harmonogram sporządzania i przekazywania 
raportu 

Wyliczenie, napisanie  rocznego sprawozdania

Grudzień           styczeń                luty                  marzec

Zamknięcie przyjęć pojazdów

Przetworzenie

Wnioski o potwierdzenie

Uzyskanie potwierdzenia

15 luty 2008

Złożenie sprawozdania
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O czym warto pamiętać przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania 

• Demontaż i kierowanie strumieniami części i odpadów do odbiorców jest 
podstawowym zadaniem stacji demontażu.  Prowadzona dokumentacja określa 
sumaryczne wielkości tych strumieni.

• Dokumentacja wymagana ustawą o odpadach nie jest wystarczającym  źródłem 
danych dla wypełnienia rocznego sprawozdania .

• Dla potrzeb rocznego sprawozdania trzeba prowadzić zbieranie danych z 
wydzieleniem danych o kategorii M1, N1, L2 oraz podziałem roczników do 31 
grudnia 1979 i od 1 stycznia 1980.

• O wyjaśnienie   każdej wątpliwość w załączniku przy składaniu sprawozdania prosi 
NFOŚ i GW .

• Zawartość poszczególnych materiałów w samochodzie jest znana i może być 
podstawą do weryfikowania prawidłowości sporządzenia rocznych sprawozdań.  
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Zasady postępowania proponowane dla prowadzących 
stacje demontażu  przez FORS

• Zbieranie decyzji i dokumentów niezbędnych dla prowadzenie stacji 
demontażu oraz  zaleceń WIOŚ pozwala na wykazanie dążenia stacji do 
postępowania zgodnego z prawem.

• Zbieranie i dokumentowanie  danych niezbędnych do sporządzenia 
sprawozdania i wyliczania poziomów odzysku recyklingu pomaga sporządzić 
sprawozdanie i je zweryfikować.

• Występowanie pismami do współpracujących zakładów o realizacje 
ustawowych obowiązków i do administracji o wyjaśnienia przepisów w 
przypadku wątpliwości i ich przechowywanie. 

• Wyjaśnianie na ile aktualne zapisy prawa przeszkadzają w realizacji celów i 
obowiązków stacji demontażu oraz  wskazywanie miejsc w prawie które 
należy zmienić.
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Dziękuję za uwagę!


