
Poradnik dotycz ący sporz ądzania wniosku o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia 

na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów 
niebezpiecznych 

i innych ni Ŝ niebezpieczne w zwi ązku z prowadzeniem 
stacji demonta Ŝu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji.
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86090120Podsumowanie

2551Zachodniopomorskie16

971614Mazowieckie15

3330Świętokrzyskie14

93819Śląskie13

5233Podkarpackie12

1091836Wielkopolskie*11

1951Opolskie10

3423Warmińsko-Mazurskie9

4054Lubelskie8

6924Małopolskie7

3214Pomorskie6

5531Lubuskie5

66716Łódzkie4

4481Dolnośląskie3

62310Kujawsko-Pomorskie2

3013Podlaskie1

Aktualna ilo ść stacji 
demonta Ŝu (według 
wykazu na stronie UM** 

Ilość wniosków oczekuj ących na 
rozpatrzenie

Ilość wydanych 
decyzjiWojewództwoL.p.



� Zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na 
odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów, wydane na podstawie 
przepisów dotychczasowych, zachowują waŜność na czas, na jaki 
zostały wydane, nie dłuŜej jednak niŜ dwa lata od dnia wejścia w 
Ŝycie niniejszej ustawy, 

� tj. 22 stycznia 2015 r.!!!



Art. 42 ust. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje si ę na wniosek
posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

� numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile 
został nadany;

� wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
� określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu 

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
� oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
� wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych 

odpadów;
� szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz 
opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji 
lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - takŜe godzinowej mocy 
przerobowej;

� przedstawienie moŜliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających 
naleŜycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia 
pracowników oraz liczby 
i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska;

� oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów;



Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do 
przetwarzania .

� Alternatywnie przy prowadzeniu 
przetwarzania odpadów tj. 
doczyszczanie zbiornika z gazem, 
czy teŜ przetwarzanie wiązki kabli:

16 01 06ZuŜyte  lub nienadające się do 
uŜytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 
niebezpiecznych elementów

16 01 04*ZuŜyte lub nienadające się do 
uŜytkowania pojazdy

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu

16 01 22Inne niewymienione elementy

16 01 21*Niebezpieczne elementy inne niŜ

wymienione w 16 01 07 do 
16 01 11, 1601 13 i 16 01 14

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu



Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych 
przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

zgodnie z opublikowanymi przez 
Ministerstwo Środowiska, 
w dniu 29 marca 2012 r. 

wytycznymi dotycz ącymi kodów odpadów 
przyjmowanych 

do stacji demonta Ŝu i punktów zbierania pojazdów 
oraz powstaj ących w wyniku demonta Ŝu pojazdów 

wycofanych 
z eksploatacji oraz w strz ępiarkach odpadów.



Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych 
przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Ilości odpadów naleŜy przyjąć zgodnie z proporcjonalnym (orientacyjnym) składem frakcji
samochodowej i tak np.:
� metale Ŝelazne stanowią ok 66-68 %
� metale nieŜelazne 8-9 %
� tworzywa sztuczne 10-12 %
� opony 3%
� szkło 2-3 %
� akumulatory 1%
� płyny eksploatacyjne 2%
� tapicerki 1%
� guma 2 %
� inne roŜne pozostałe 2%
We wniosku naleŜy zwiększyć ww. ilości o co najmniej 5-10 % wartości wytwarzanego 
odpadu.

Źródło: strona internetowa Stowarzyszenia FORS (www.fors.pl).



Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania 
odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z 
załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z 
podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w 
uzasadnionych przypadkach - takŜe godzinowej mocy przerobowej.

Procesami odzysku prowadzonymi na stacji demontaŜu są:

� R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11, 

� R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem 
wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), 

Zgodnie z art. 222 ustawy o odpadach określone w dotychczasowych przepisach procesy
odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12. 



c.d. Art. 42 ust. 2. Zezwolenie na przetwarzanie odp adów wydaje si ę na wniosek
posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

� opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 
objętej zezwoleniem;

� opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności 
objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta 
była prowadzona;

� określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich 
najniŜszej i najwyŜszej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości 
zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, 
siarki i metali cięŜkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów;

� informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na 
przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

� informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na 
przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów 
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich 
składowanie - do ustalenia zagroŜeń, jakie te odpady mogą powodować dla Ŝycia 
lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

� informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.



Do wniosku naleŜy dołączyć:

� decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 
71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

JednakŜe zgodnie z art. 71 ust. 2 ww. ustawy decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla 

planowanych, a nie istniejących przedsięwzięć!





Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:
� oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub 

siedziby;
� adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja 

instalacji;
� informację o tytule prawnym do instalacji;
� informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i 

technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i 
miejsc emisji;

� ocenę stanu technicznego instalacji;
� informację o rodzaju prowadzonej działalności;
� opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
� blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i 

rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z 
punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

� informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
� wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i 

proponowanych 
- w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach 
odbiegających 
od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;



�Oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe, oleje hydrauliczne

�Płyny zapobiegające 
zamarzaniu

�Płyn hamulcowy

�Benzyna, olej napędowy i inne 
paliwa

�Czynnik chłodniczy z układu 
klimatyzacyjnego 
(freony,HCFC,HFC)

�Filtry oleju,

�Akumulatory,

�Zbiorniki z gazem,

�Elementy zawierające materiały 
wybuchowe,

�Części przeznaczone do 
ponownego uŜycia,

� Katalizatory, szyby, opony itd.

Sektor III Sektor IV Sektor V

Sektor  I 

Przyj ęcie 
pojazdów

Sektor  II 
Magazynowanie 
przyj ętych 
pojazdów 

Usuwanie z pojazdów 
elementów i 
substancji 
niebezpiecznych, w 
tym płynów:

Demonta Ŝ z pojazdów 
części  nadaj ących si ę do 
ponownego u Ŝycia, w 
tym  odpadów 
nadających si ę do 
odzysku lub recyklingu 
lub unieszkodliwienia: 

Magazynowanie 
wymontowanych z 
pojazdów przedmiotów 
wyposa Ŝenia i cz ęści 
nadających si ę do 
ponownego u Ŝycia.

Sektor  VI

Magazynowanie 
odpadów pochodz ących 
z demonta Ŝu.

16 01 04*, 16 01 06



c.d. Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą
wymagania, o których w ust. 2 pkt. 11-15.
� proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych 

istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w 
szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

� deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej 
oznaczonej części, niestwarzający zagroŜenia dla środowiska, jeŜeli 
zakończenie eksploatacji jest przewidywane 
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

� 17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeŜeli ma on 
wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany 
sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

� 17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku 
określonym w art. 191a;

� czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (max. 10 lat).



c.d. Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

2b. (171) Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym 
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

� numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza
odpadów, o ile został nadany;

� wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

� określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 
wytwarzania w ciągu roku;

� wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczania ilości odpadów 
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

� opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

� wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.



Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i 
właściwości.

Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wym agane do 
wytwarzania odpadów:
� o masie powyŜej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
� o masie powyŜej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niŜ

niebezpieczne.
Eksploatacja instalacji lub urządzenia w rozumieniu POŚ jest to uŜytkowanie 
instalacji lub urządzenia oraz utrzymanie ich w sprawności, 
zaś
instalacja lub urządzenie to:
� stacjonarne urządzenie techniczne;
� zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, 

do której tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i połoŜonych na 
terenie jednego zakładu,

� budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami.



Odpad w postaci płynnej. Zwykle ma on postać
Ŝółtawej lub czerwonawej gęstej cieczy. Mieszanina
wyŜszych węglowodorów, którą uzyskuję się
poprzez rafinację ropy naftowej. Oleje hydrauliczne
są medium nieściśliwym. Oleje hydrauliczne to
uszlachetnione oleje mineralne, wykonane na bazie
wysokorafinowanych olejów mineralnych, których
właściwości ulepsza się poprzez stosowanie
odpowiednio dobranych dodatków 
uszlachetniających. Podstawowe właściwości 
jakościowe dla oleju hydraulicznego to niska 
tendencja do pienienia oraz poprawione właściwości 
niskotemperaturowe. 

13 01 10*

Mineralne oleje 
hydrauliczne nie 
zawierające 
związków 
chlorowcoorganicznych

Podstawowy skład chemiczny odpadów  i ich 
właściwości

Kod 
odpadu

Rodzaje odpadów



Benzyna to jeden z podstawowych produktów 
przerobu ropy. Charakteryzuje się stosunkowo 
niską gęstością oraz lepkością. Zazwyczaj w jej 
skład wchodzą węglowodory o liczbie atomów od 5 
do 12. Obecnie w handlu spotyka się paliwa 
dodatkowo wzbogacone biokomponentami w 
postaci alkoholu etylowego lub eteru metylotert-
butylowego. 

13 07 02*Benzyna 



Filtr olejowy zbudowany jest z obudowy stalowej
wypełnionej wkładem papierowym. ZuŜyty filtr 
olejowy zawiera znikome ilości zuŜytego oleju. Do 
filtrowania oleju silnikowego wykorzystuje się
standardowo bibuły filtracyjne na bazie włókien 
celulozowych impregnowanych specjalnymi 
Ŝywicami fenolowymi lub epoksydowymi, 
zabezpieczającymi przed wpływem wysokiej 
temperatury oraz agresywnych związków 
chemicznych znajdujących się w oleju i 
powstających wskutek jego degradacji.

16 01 07*Filtry olejowe



Odpad w postaci stałej zbudowany z róŜnych materiałów
o specyficznych właściwościach, powiązane ze sobą w trwały 
sposób. Składa się z bieŜnika, ściany bocznej, osłony, stopki, 
drutówki, opasania, wzmocnienia, wewnętrznej warstwy 
uszczelniającej.

16 01 03ZuŜyte opony 



Art. 42. 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje si ę na wniosek 
posiadacza odpadów. 

Magazynowanie odpadów m.in. o kodzie 
16 01 04* i 16 01 06 stanowi 

proces odzysku R13 –
magazynowanie odpadów poprzedzające 

którykolwiek z procesów

wymienionych w pozycji R1 – R12 
(z wyjątkiem wstępnego 

magazynowania u wytwórcy 
odpadów).

16 01 17 Metale Ŝelazne 

16 01 16Zbiorniki na gaz skroplony 

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

16 01 12
Okładziny hamulcowe inne niŜ

wymienione w 16 01 11

16 01 03ZuŜyte opony 

12 01 03
Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieŜelaznych

12 01 01
Odpady z toczenia i piłowania 

Ŝelaza oraz jego stopów

Kod odpaduRodzaj odpadu



Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaj u 

magazynowanych odpadów.

20 01 40Metale

19 12 02Metale Ŝelazne

17 04 05śelazo i stal

16 01 17 Metale Ŝelazne 

Magazynowane na placu 
utwardzonym na terenie stacji. 
Drobne elementy gromadzone są
w oznakowanych pojemnikach.

12 01 01
Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego 
stopów



Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów – wy daje si ę
ze względu na miejsce siedziby firmy. (w przypadku transportu 
odpadów innych niŜ wytworzone przez prowadzącego stację
demontaŜu pojazdów).

� Na mocy art. 28 ust. 4 ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, 
poz. 1243 ze zm.) w świetle 
wytycznych art. 233 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 21) i do momentu 
utworzenia rejestru przez 
marszałka województwa !!!

� W przypadku prowadzenia 
dodatkowej działalności w zakresie 
transportu odpadów innych niŜ
wytworzone na terenie stacji, 
naleŜy wnioskować, zgodnie z 
przyjętym katalogiem odpadów, o 
dodatkowe rodzaje odpadów 
przeznaczone do transportu. 

16 01 06

ZuŜyte lub nienadające się do 
uŜytkowania pojazdy
niezawierające
cieczy i innych
niebezpiecznych 
elementów

16 01 04*
ZuŜyte lub nienadające się do 
uŜytkowania pojazdy

Kod
odpadu

Przykładowe rodzaje 
odpadów do transportu



ZAŁĄCZNIKI:

� Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydruk 
CEIDG

� Kserokopia zaświadczenia o numerze NIP
� Kserokopia zaświadczenia o numerze REGON

� Tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane są odpady – np. 
uŜytkowanie wieczyste

� Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej wysokości …… zł.
� Inne ……



Dziękuję za uwagę


