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Roczne sprawozdanie z działalności  
stacji demontażu w roku 2006

Przedstawienie dokumentów obowiązkowych i pomocniczych 
niezbędnych do wypełnienia sprawozdania rocznego

Warszawa                            26 stycznia 2007 roku
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Zawartość prezentacji

• Pozwolenie na prowadzenie działalności jako dokument opisujący zakres 
działalności z określeniem odpadów i ich kodów.

• Rejestr skasowanych pojazdów jako pomoc do określenia kategorii 
pojazdów i ich roczników

• Karty przekazania odpadów, ewidencja odpadów, zaświadczenia 
potwierdzające recykling, zaświadczenia potwierdzające odzysk, 
dokumenty magazynowe części przeznaczonych do sprzedaży jako 
podstawa do określania mas odpadów użytych we wzorach przy 
obliczeniach uzyskanych przez stację poziomów  recyklingu i odzysku.

• Rozdział mas występujących w powyższych dokumentach niezbędny do 
określenia mas użytych we wzorach na wyliczenie uzyskanych przez stację 
poziomów  recyklingu i odzysku. 
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Katalog błędów, zgodnie z którym sprawozdanie 
będzie uznane za sporządzone nierzetelnie

• Sprawozdania złożone przez przedsiębiorców uznane zostaną za nierzetelne w przypadku wystąpienia między innymi następujących błędów lub nieścisłości:
• sprawozdanie będzie nieczytelne – tzn., że jakiekolwiek dane zawarte w sprawozdaniu będą niejednoznaczne np. nieczytelne liczby, występujące skreślenia lub 

przeróbki danych itp.;
• sprawozdanie nie będzie zawierało kompletnych danych podmiotu, który je sporządził. Z rygoru tego wyłączony jest nr REGON o ile przedsiębiorca go nie posiada, a 

także dopuszcza się podanie minimum jednej z trzech informacji dotyczącej nr. telefonu/faxu/ e-mail;
• w sprawozdaniu zostaną zamieszczone inne dane niż wymagane ww. rozporządzeniem, a w szczególności dane o pojazdach innych niż samochodowe zaliczone do 

kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowymi pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem motocykli trójkołowych, zgodnie z art. 3 
pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

• sprawozdanie nie będzie zaopatrzone w datę i podpis osoby upoważnionej do jego sporządzenia;
• sprawozdanie zostanie złożone przez podmiot, który nie znajduje się w wykazie prowadzonym przez wojewodę (art. 42 w.w. ustawy) tzn. iż nie posiada wymaganych 

przepisami prawa pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej;
• sprawozdanie w polach marka pojazdów będzie zawierało inne informacje. Niedopuszczalne jest wpisywanie w tych polach nazw potocznych pojazdów ani 

podawanie informacji dodatkowej tj. typ pojazdu jak maluch, mały fiat czy duży fiat lub typu samochodu np. almera;
• w sprawozdaniu podana zostanie większa liczba pojazdów niekompletnych niż ogólna liczba pojazdów w ramach danej marki i roku produkcji;

• podana w sprawozdaniu ogólna masa pojazdów będzie rażąco wysoka w stosunku do ogólnej liczby 
pojazdów w ramach danej marki i roku produkcji; 

• sprawozdanie będzie zawierało powtórzone wiersze tzn. takie, które wcześniej już wystąpiły w ramach jednej tabeli;
• podane masy w sprawozdaniu będą w innych jednostkach niż zakłada to druk sprawozdawczy (inne niż w Mg);
• w sprawozdaniu zostanie podany pojazd z danym rokiem produkcji w niewłaściwej tabeli ze względu na jego datę produkcji;
• w sprawozdaniu nie zostaną podane sumy w każdej z kolumn lub zostaną podane błędnie;
• nie zostanie podany rodzaj odpadu łącznie z kodem mu odpowiadającym lub użyty kod nie będzie 

spójny z nazwą odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

• jeżeli suma sum mas odpadów z tabeli 2.1.1. i 2.1.2 oraz 2.1.3 będzie wyższa od sumy ogólnej masy 
pojazdów zawartej w pozycji tabeli 1.1 lub suma sum mas odpadów z tabeli 2.2.1. i 2.2.2 oraz 2.2.3 
będzie wyższa od sumy ogólnej masy pojazdów zawartej w pozycji tabeli 1.2.;

• w sprawozdaniu zostanie podany wyższy uzyskany poziom recyklingu niż odzysku;
• sprawozdanie zostanie złożone w różniących się od siebie wersjach pisanej i elektronicznej;
• sprawozdanie zostanie złożone tylko w jednej formie (pisanej lub elektronicznej);
• sprawozdanie nie wpłynie do Narodowego Funduszu w wymaganym terminie (nawet jeśli w terminie wpłynie tylko jedna z wymaganych form sprawozdania);
• sprawozdanie nie będzie wypełnione we wszystkich wymaganych punktach np.: wysokość osiągniętego odzysku czy recyklingu.
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Gospodarowanie wytworzonymi odpadami i 
informacją o działaniach jakim je poddano

Karta ewidencji 
odpadu

Ewidencja 
magazynów 

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

Sprawozdanie roczne
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Pozwolenie na zbieranie, wytwarzanie odpadów 
i prowadzenie odzysku

Poddawane wstępnej 
segregacji i przeróbce 
(cięcie, zgniatanie) na 
terenie stacji. 
Przekazywane do firm 
posiadających zezwolenie 
na odzysk odpadów 

Magazynowane na 
wydzielonej 
powierzchni na 
zewnątrz budynku 
demontażu 

70016 01 17Metale żelazne1

SPOSÓB POSTĘPOWANIAMIEJSCE MAGAZYNO
WANIA

ILOŚĆ 
ODPADU 
(Mg/rok)

KOD 
ODPADU

NAZWA ODPADUL.P

 Listę odpadów wytwarzanych

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

70016 01 17Metale żelazne1

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 prowadzące        do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do 
odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w 
punktach od R1 do R13.
R15- Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Odzysk metodą R14 polega na demontażu części i podzespołów ze zużytych pojazdów, które nadają 
się bezpośrednio do ponownego użycia jako części zamienne, oraz przetwarzaniu odpadów, w celu 
ich przygotowania do odzysku lub do recyklingu, natomiast metodą R15 polega na przetwarzaniu 
mechanicznym odpadów metalowych w celu przygotowania ich do transportu i odzysku.
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Formularz zaświadczeń wydawanych przez 
stacje demontażu
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Karty ewidencji odpadów
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Karta przekazania odpadu



 10

Formularze zaświadczeń potwierdzających 
odzysk i recykling

Wniosek prowadzącego stacje demontażu 
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego odzysk lub recykling
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Określenie roku za który składane jest 
sprawozdanie, do kogo, kto składa  i dane 

składającego  sprawozdanie.
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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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określana na podstawie Rozporządzenie MTiB z 
dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych 
elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 7-4-06)

Kompletność5

Masa własna z dowodu rejestracyjnego – 
40kg

Masa pojazdu6

Dowód rejestracyjny / 0000Rok produkcji4

Dowód rejestracyjnyMarka pojazdu3

określana na podstawie Rozporządzenie MI z dnia
 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji
pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. 5
 poz.30)

Przynależność pojazdu do kategorii2

Data przyjęcia pojazduPrzynależność do okresu sprawozdawczego. 1

Pochodzenie danychNazwa danychL. p. 

Dane pojazdu niezbędne do wykazu 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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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
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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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Rozróżnianie pojazdów wycofanych z eksploatacji , pozwalające 
na właściwe przypisanie usuniętych lub zdemontowanych 

odpadów do tabel 2.1 i 2.2

Ważenie podczas przyjęcia 
pojazdu / [Mg]

Masa przyjętego odpadu 3

Dane kontrolowane przez 
prowadzącego stację demontażu.

Przynależność do pojazdów wyprodukowanych po 1 
stycznia  1980 r. ( tabela 2.1)

2

Dane kontrolowane przez 
prowadzącego stację demontażu.

Przynależność do pojazdów wyprodukowanych przed 
31 grudnia 1979 r. ( tabela 2.1)

1

Pochodzenie danychNazwa danychL. p. 
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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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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.
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Założenie przy wypełnianiu tabeli sprawozdania 
Przyjęcie odpadu, określenie kategorii pojazdu, określenie roku produkcji

Aby nie liczyć dwukrotnie tej samej masy do formularza 
wpisujemy masy  znajdujące się w magazynach do przekazania  

i które opuściły   stację demontażu 

Zaświadczenie 
potwierdzające

 odzysk

Karta 
przekazania

 odpadu

Zaświadczenie 
potwierdzające

 recykling

Dokumenty potwierdzające wyjście odpadów ze stacji
 i miejsca do których przekazano odpady 

Masa odpadów przekazanych do:
Recyklingu/

Odzysku (9) [Mg]

Odzysku energii 
(10) [Mg] Unieszkodliwiania

 (11)  [Mg]
Rozdrobnienia w

 strzępiarce (13) [Mg]

Masa odpadów 
poddana odzyskowi

energii na stacji 
demontażu (8) [Mg]

Masa odpadów 
poddana odzyskowi

recyklingowi i na stacji 
demontażu (7) [Mg]

Rodzaj odpadu 
(6)

Razem
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Dane niezbędne do sporządzenia informacji o masie odpadów 
poddanych odzyskowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu a 
także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów i 

części wymontowanych.

Ważenie podczas demontażu/MgMasa filtrów olejowych6

Ważenie podczas demontażu/MgMasa zbiorników na gaz skroplony7

Ważenie podczas demontażu/MgMasa elementów wybuchowych8

Ważenie podczas demontażu/MgMasa katalizatorów9

Ważenie podczas demontażu/MgMasa płynów zapobiegających zamarzaniu5

Kontrolowana  przez 
prowadzącego stacje demontażu

Identyfikator przynależności do listy 1.1 lub 1.2 raportu 
rocznego

1

Ważenie podczas demontażu/MgMasa olei silnikowych4

Ważenie podczas demontażu/MgMasa akumulatora3

Dane o masach dla przyjętego  przykładowego procesu 
odzysku na stacji demontażu

Ważenie podczas przyjęcia/ MGMasa odpadu 160104*2

Pochodzenie danychNazwa danychL. p. 
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Dane niezbędne do sporządzenia informacji o masie odpadów 
poddanych odzyskowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu 

a także masie przeznaczonych do ponownego użycia 
przedmiotów i części wymontowanych c. d.

Wynik odejmowaniaMasa odpadu przekazywana do strzępiarki n + 1

Ważenie podczas demontażu/MgMasa wymontowanych części do ponownego użycia16

Ważenie podczas demontażu/Mgj.w. których użycie zagraża bezpieczeństwu17

i. t. d. 

Ważenie podczas demontażu/MgMasa wymontowanych części przeznaczonych do 
ponownego użycia

n

Ważenie podczas demontażu/MgMasa opon15

Ważenie podczas demontażu/MgMasa szkła14

Ważenie podczas demontażu/MgMasa elementów zawierających rtęć13

Ważenie podczas demontażu/MgMasa czynnika układu klimatyzacji12

Ważenie podczas demontażu/MgMasa płynu hamulcowego11

Ważenie podczas demontażu/MgMasa elementów zawierających PCB10

WymiarNazwa danejL. p. 
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Zbieranie danych o masach 
odzyskanych częsci i odpadów 

pochodzących z pojazdów 
kategorii M1 i N1 

wyprodukowanych przed 31 
grudnia 1979 roku

Kategoria M1 pojazd 
wycofany z eksploatacji 
wyprodukowany w roku 

1998

Zbieranie danych o masach 
odpadów pochodzących z 

pojazdów pozostałych kategorii 

Zbieranie danych o masach 
odzyskanych częsci  i odpadów 

pochodzących z pojazdów 
kategorii M1 i N1 

wyprodukowanych po 1 stycznia 
1980 roku

Przetwarzanie pojazdów różnych kategorii na stacji 
demontażu i zbieranie informacji 
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Rozliczanie masy odpadów - ewidencja 
magazynów

3

2

1

Masa odpaduKodl. p.

          Dla pojazdów kategorii M1 i N1 
wyprodukowanych do 31.12. 1979 r.

3

2

1

Masa odpaduKodl. p.

          Dla pojazdów kategorii M1 i N1 
wyprodukowanych po 1.012. 1980 r.

Masa odpadu 
o danym kodzie
podana w karcie 

ewidencji 
odpadów w 
roku 2006

Masa odpadu o 
danym kodzie 

z pojazdów 
kategorii M1 i N1 
wyprodukowanych
 do 31.12. 1979 r.

przyjętych w 2006 r.

= + +

Masa odpadu o 
danym kodzie 

z pojazdów 
kategorii M1 i N1 
wyprodukowanych

 po 1.01. 1980 r.
przyjętych w 2006 r.

Masa odpadu o 
danym kodzie 

której
nie ujmuje się w 
sprawozdaniu 

rocznym

Masa przyjętego odpadu 160104* 
pojazdy kategorii M1 i N1 

wyprodukowane do 31.12. 1979 r.
przyjęte w 2006 r.

=
Suma mas wytworzonych 

odpadów z pojazdy kategorii M1 i N1 
wyprodukowane do 31.12. 1979 r.

przyjętych w 2006 r.
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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 prowadzenie odzysku R14 i R15 dla kodów 
odpadów podanych w pozwoleniu

Ważenie

Głębokość 
demontażu

Operacja
demontażu

Ważenie

Przyjęcie 
SWE

Dalszy 
demontaż

Koniec procesu

Wybór 
magazynu

2 3
1

Suma
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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]

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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Informacje o przedsiębiorcach, którym 
przekazano odpady do odzysku i recyklingu i 

unieszkodliwiania.



 29

Wyniki prób strzępienia

Lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji 
niebezpiecznych

6

Pozostałości7

Lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji 
niebezpiecznych

5

Frakcja szkła4

Frakcja tworzywa sztucznego3

Frakcja metali nieżelaznych2

Frakcja metali żelaznych1

%  zawarta zawartości 
w strzępionej próbceNazwa frakcji

L. p. 

Przeprowadzona próba strzępienia ma odpowiedzieć na pytania:

•Które z poniżej podanych  frakcji wydziela strzępiarka?
•Jaka była zawartość procentowa masy wydzielonej frakcji w masie 
  poddanej próbie strzępienia?
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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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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 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.

11

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.

12

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

Decyzja GIOŚ o uzupełnieniu wpłaty wykonana w ciągu 2 tygodni

Przekazanie przez NFOS i GW informacji o wpłatach do GIOŚ 30 kwietnia 2007

Zakończenie zbierania wpłat przez NFOŚ i GW do 31 marca 2007 roku

Sporządzenie zbiorczej informacji przez NFOŚ i GW   30 czerwca 2007

Przekazanie dopłat do stacji demontażu do 31 maja 2007

Grudzień           styczeń                luty                  marzec            kwiecień                  maj

Zamknięcie przyjęć pojazdów

Przetworzenie

Wnioski o potwierdzenie

Uzyskanie potwierdzenia

Brak określenia formy elektronicznej
 i adresu e-mail

15 luty 2007

Złożenie sprawozdania

Złożenie wniosku do NFOŚ i GW o dofinansowanie
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Zasady postępowania proponowane dla 
prowadzących stacje demontażu  przez FORS

• Konsekwentna realizacja zapisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji  i związanych z nią  rozporządzeń a w szczególności 
gromadzenie danych o częściach i odpadach z możliwością przypisania ich 
do kategorii i grup roczników produkcji pojazdów z których pochodzą.

• Nie uleganie presji szukania pozaustawowych,  uproszczonych, 
przekazywanych ustnie rozwiązań .

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

• Zachowanie dokumentów, potwierdzających starania prowadzącego stację 
demontażu aby  postępować zgodne z zapisami ustaw i rozporządzeń i 
uzyskać  przewidziane prawem dopłaty.
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Dziękuję za uwagę!


