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Wytyczne prowadzenia ewidencji odpadów 
przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów 

Wzory dokumentów ewidencji odpadów zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 249, poz. 1673), które weszło 

w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

W rozporządzeniu została określona nowa ka rta ewidencji pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (załącznik nr 4 do rozporządzenia), a pozostałe karty 

uległy modyfikacji. 

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu stosuje 3 rodzaje ka rt :  

a) ka rtę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

b) ka rtę ewidencji odpadu (załącznik nr 1 do rozporządzenia), 

c) ka rtę przekazania odpadu (załącznik nr 5 do rozporządzenia). 

Ka rtę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji stosuje się dla pojazdów 

wycofanych z eksploatacji podlegających ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. 

zm.), czyli pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1 oraz 

motorowerów trójkołowych zaliczonych do kategorii L2e, określonych w przepisach 

o ruchu drogowym. 

Sugeruje się, aby dla pojazdów specjalnych i motorowerów trójkołowych 

prowadzić odrębne karty wg wzoru z załącznika nr 4, gdyż nie ma dla nich obowiązku 

uzyskiwania poziomów odzysku i recyklingu, na podstawie wyłączeń zawa rtych 

w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji, tj.: 

D pojazdy specjalne (samochody kempingowe, sanitarne i pogrzebowe, wymienione 

w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 

2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. 

Nr 238, poz. 2010, z późn. zm .)) są wyłączone na podstawie a rt .  28 ust. 2a w/w 

ustawy (z obowiązku osiągania poziomów odzysku i recyklingu), 
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➢  motorowe ry  trójkołowe są wyłączone na podstawie art. 2 ust. la w/w ustawy 

(m.in. z obowiązku osiągania poziomów odzysku i recyklingu oraz z obowiązku 

sporządzania rocznego sprawozdania). 

Karty ewidencji odpadu prowadzi się dla pozostałych rodzajów odpadów, w tym 

pojazdów wycofanych z eksploatacji niepodlegających ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych eksploatacji. 

Karty przekazania odpadu stosuje się dla wszystkich przekazywanych odpadów 

(i przyjmowanych odpadów), chyba, że jedna ze stron (posiadacz odpadów 

przekazujący lub przyjmujący odpady) jest zwolniona z obowiązku prowadzenia 

ewidencji, np. wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 

W załącznikach do niniejszych Wytycznych przedstawiono szczegółowe 

wyjaśnienia dotyczące wypełnienia tych części karty ewidencji pojazdów wycofanych 

z eksploatacji oraz karty przekazania odpadu, co do których zgłaszano zapytania. 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez 

przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu ustala się ilości odpadów 

poddanych odzyskowi lub recyklingowi, które służą odpowiednio do obliczenia 

uzyskanego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z art. 60 w/w ustawy w okresie 

do dnia 31 grudnia 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 85% 

i 80%. Od dnia 1 stycznia 2015 r. będą one natomiast wynosiły odpowiednio 95% 

i 85%, zgodnie z art. 28 ust. 1 w/w ustawy. 

Ponadto, w przypadku przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, 

ewidencja odpadów jest podstawą do przygotowania: 

• zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 

i unieszkodliwiania tych odpadów, które dotyczy wszystkich odpadów 

przyjmowanych, wytwarzanych i przetwarzanych na terenie stacji demontażu —  

zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach; zestawienie to dotyczy działań 

dokonanych w danym roku kalendarzowym; 

• rocznego sprawozdania zawierającego informacje wymienione w art. 30 ust. 1 

ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji, które dotyczy pojazdów 

wycofanych z eksploatacji podlegających tejże ustawie i odpadów powstałych 
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w wyniku ich demontażu na stacji demontażu; roczne sprawozdanie za dany rok 

kalendarzowy, ze względu na sposób liczenia poziomów odzysku i recyklingu 

przyjęty w art. 28 ust. 5a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji, 

dotyczy pojazdów przyjętych w danym roku kalendarzowym, ale ich demontaż 

może się odbywać jeszcze w styczniu kolejnego roku i odpady pochodzące 

z tych pojazdów wycofanych z eksploatacji zagospodarowane (lub przekazane do 

zagospodarowania) w styczniu kolejnego roku mogą zostać uwzględnione 

w obliczeniach osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu w danym roku 

kalendarzowym. 

ZastFpci I)yee:ktot: 
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Załącznik nr 1 
do „Wytycznych prowadzenia ewidencji odpadów p rzez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów" 

WZÓR KARTY EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (wg załącznika nr 4 do rozpo rządzenia) 

KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 
	karty Rok kalendarzowy: Rok X 

{om. I 

Kod odpadu p rzyjętego do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów2)  
2 l  

Rodzaj odpadu 

Rodzaj działalności 3j : 	 ❑  Prowadzący stację demontażu 	 ❑  Prowadzący punkt zbierania pojazdów 

Prowadzący stację demontazu lub punkt zbierania pojazdów4 
 

Adres pro."adza tego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów s)  
Województwo 	 Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks słuzbowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 

Miejsce prowadzenia działalności5} 
Województwo 	 Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 

Działalność w zakresie: 7 	 W 	 Zb 	 Od 	 Un 
❑ 	 ❑ 	 ❑ 	 ❑  

Zbieranie 

Miesiąc 
Pojazdy przyjęte do punktu zbierania poj azdów Przyjęte do stacji demontażu pojazdów od 

punktu zbierania pojazdów 	 właściciela pojazdu 
a 

Masa [Mg] )  Liczba [szt.] 
Nr ka rty 	rzekazania 
odpadu9~ 

Nr karty przekazania 	i 

odpadu 10) 	 Masa [Mg] $)  Liczba [szt.] Masa [Mg] 8) Liczba [szt.] 

utyczon :oku X 
'._ 

 

uty roku X  
lorzecioku X 

.Kwlecien roku X 
':oj roku X  

Czercr:ec roku X 
Dolec roku X 
Sierpień rokL. X 
'.^drzesien roku X 
Pażdziern k roku X 
Listopacl rok; 	X 
Grudzien roku X 



Shr 	eń rok l.: rX+° 

• 

..:.. 	-,,.1 
	

, Wpisy tylko dla pojazdów, które zostały przyjęte w punkcie 
pojazdów w roku X, a p rzekazane do stacji demontażu 
miesiącu roku (X+1) 

zbierania 
w danym 

 r " 
• 

Lu,y rok:: )X-1-1) Jw. Jw. 
E ,vventualnie kolejne 
ries ace roks: (X+1 i 

Jw. Jw. Jw. 

Przetwarzanie 

Miesiąc 

Wytwarzanie odpadów w wyniku 
demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 
Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Kod 
odpadu2j  

Rodzaj 
odpadu2)  

Masa 	wo 
rzonych 

odpadów 
[Mg]

$p  

We własnym zakresie Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów 

Imię i nazwisko osoby 
sporzą dzającej Masa 

[Mg]
8 12)  

Metoda 
odzysku 

R 13) 

Metoda 
unieszkodli- 

wiania 
D14)  

Masa przeznaczonych p 	 y 
do ponownego użycia 

przedmiotów, 
wyposażenia i 

częścijMg]s'  12) 

Data przekazania p 
odpadów 

wytworzonych z 

demontażu 
pojazdów-1 5)  

Masa 
s) 

 
[Mg] 

Nr karty 
przekazania 
odpadu 

Styczen 
raku X 
Styczeń 
roku X 
Styczeń 
roku X 
S tyczeń 
roku X 
Styczeń 
roku X 
Styczeń 
roku X 
Styczen"u 
rońuX 
Luty rok. X 
Marzec 
roku X 
Kwieciem 
ro ku X 
Maj roks, X 
Czerwiec 
roku X 
Lipiec roku 
X 
Sierpien 
roku X 
Wrzesien 
roku X 



Pażdziernik 
roku X 
Lis[opao 
reku X 
Gruoziec 
roku X 
Styczen 
-oku !X+' : 

Wpisy tylko dla odpadów wytworzonych w danym miesiącu roku (X+1) w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych w roku X (w stacji demontażu lub w imieniu stacji 
demontażu w punkcie zbierania pojazdów), a także zagospodarowanych w danym miesiącu roku (X+1) 

Luffy rok L. 
rX+7 Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. 
Marzec 
roku (X+1) 

Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. 
Ktiv:ec eri 
roku iX-",'  Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. 
Maj rckL: 
(X+1 Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. 
Ewentualnie 
kolejne 
miesiace 
roku (X+1) 

Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. 



Objaśnienia: 
1) Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 
U. Nr 25, poz. 202, z późn zm.) w zakresie gospodarowania pojazdami, o których mowa w art. 3 
pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
W pozostałym zakresie wypełnia się Kartę ewidencji odpadu. Kartę należy wypełnić osobno dla 
każdego miejsca prowadzenia działalności. 

z} Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności. 
4) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt 

zbierania pojazdów, o któ rych mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 

5) Podać adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Wypełnia prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub przedsiębiorca 
prowadzący punkt zbierania pojazdów. 

s} Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. 
7) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W — wytwarzanie odpadów, Zb — zbieranie odpadów, 

Od — odzysk, Un — unieszkodliwianie odpadów. 
ej Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 

innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 
91 Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu 

odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania 
odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać 
to miejsce podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku 
przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 
rubryka pozostaje niewypełniona. 	 . 

10} Podać nr karty przekazania odpadu, którą zostały przekazane do stacji demontażu. Nie dotyczy 
wytwórców zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji na postawie art. 36 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy 
wpisać "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia 
działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce. 

11) Wypełnia prowadzący stację demontażu. 
12} Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, w tym masę części 

przeznaczonych do ponownego użycia. 
13)Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach. 
14)Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
15)Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów innemu 

posiadaczowi odpadów. Przekazanie nastąpiło z uwzględnieniem wymagań z art. 28 ust. 5a 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Należy podać 
datę w formie: dd-mm-rrrr, gdzie, dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. 

16)Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. 
W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy opisać "Wywóz poza RP". 
W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie 
będącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach należy wpisać „Przekazane os. fiz.". W przypadku 
przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy 
wskazać to miejsce podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. 

Komentarze: 
Kom .1:  
Rok kalendarzowy przyjęcia pojazdu (w stacji demontażu lub w imieniu stacji demontażu 
w punkcie zbierania pojazdów), czyli w praktyce wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub 
zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. 
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorca 
prowadzący punkt zbierania pojazdów jest zobowiązany m.in. przekazać zaświadczenie w terminie 7 



dni do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało 
wydane. 

Kom. 2:  
Aby uczynić bardziej przejrzystym prowadzenie ewidencji odpadów i ułatwić przygotowanie 
dokumentów sprawozdawczych kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji prowadzi się 
w następujący sposób: 
a) w części „Zbieranie": 

• prowadzący punkt zbierania pojazdów wypełnia daną kartę od stycznia do grudnia danego 
roku, a w następnym roku — nową kartę dotyczącą następnego roku kalendarzowego (czyli 
w przedstawionej na wstępie tabeli nie wypełnia sza rych pól), wpisując w danym miesiącu 
dane na temat przyjętych w tym miesiącu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

• prowadzący stację demontażu: 
— w części dotyczącej przyjmowania pojazdów bezpośrednio od ich właścicieli - wypełnia 
daną kartę od stycznia do grudnia danego roku, a w następnym roku — nową kartę dotyczącą 
następnego roku kalendarzowego (czyli w przedstawionej na wstępie tabeli nie wypełnia 
szarych pól), 
— w części dotyczącej odbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktów zbierania 
pojazdów wpisuje te pojazdy, dla których prowadzący punkt zbierania pojazdów wystawił 
zaświadczenie w roku kalendarzowym, którego dotyczy dana karta, wpisując w danym 
miesiącu dane na temat przyjętych do stacji demontażu w tym miesiącu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (czyli generalnie od stycznia do grudnia danego roku, ale może się zdarzyć, że 
jeszcze w styczniu i kolejnych miesiącach następnego roku, jeśli przyjmuje pojazdy z punktu 
zbierania pojazdów, dla których wydano zaświadczenia w roku kalendarzowym, którego 
dotyczy karta — zatem w następnym roku na tej karcie mogą się pojawić tylko te pojazdy 
wycofane z eksploatacji, dla których zaświadczenia zostały wydane przez prowadzącego 
punkt zbierania pojazdów w roku kalendarzowym, którego dotyczy karta, a pozostałe pojazdy 
przyjęte w następnym roku są wpisywane do nowej karty dotyczącej następnego roku 
kalendarzowego), 

b) w części „Przetwarzanie" prowadzący stację demontażu wpisuje informacje dla pojazdów 
przyjętych w danym roku kalendarzowym — nawet jeśli faktyczne przetwarzanie odbywa się 
w następnym roku. Dane na temat wytwarzania i gospodarowania odpadami wpisuje się w tym 
miesiącu, w którym faktycznie nastąpiły dane działania. Przykładowo wytworzenie odpadów 
w wyniku demontażu nastąpiło w maju, to dane są wpisywane w wierszu/wierszach tabeli 
dotyczących maja (dla każdego rodzaju odpadów wypełnia się odrębny wiersz), a ich przekazanie 
innym posiadaczom odpadów nastąpiło w czerwcu i sierpniu, to odpowiednio należy wypełnić 
wiersze tabeli dotyczące czerwca i sierpnia. 

Kom. 3:  
We własnym zakresie — jeżeli prowadzący stację demontażu, na terenie stacji posiada również inne 
instalacje i urządzenia, w których przetwarza odpady wytworzone w wyniku demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji.. 



Załącznik nr 2 
do „Wytycznych prowadzenia ewidencji odpadów p rzez p rzedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów" 

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU (wg załącznika nr 5 do rozporządzenia 
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr kart 1) 

y Rok kalendarzowy 

Posiadacz odpadów, któ ry  przekazuje odpad2')  Transpo rtujący odpad
2,4)  

Posiadacz odpadów, któ ry  przejmuje odpad 2}  
Kam. 1 

Ad ress}  Ad res$'6} Ad res5}  

Nr REGON 6}  Nr REGON6'  7) 
Nr REGON 6}  

Miejsce przeznaczenia odpadów $)  

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad 9}  KOM. 2 
Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling 16j  KOM. 3 TAK 	 NIE 

❑ 	 ❑  
Kod odpadu 	} Rodzaj odpadu 11)  

Data/miesiąc 12,13  Masa przekazanych odpadów [Mg] Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy '1b) 

Potwierdzam przekazanie odpadu 

data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam wykonanie usługi transpo rt u 4 ' 6} 

data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam przejęcie odpadu 

data, pieczęć i podpis 



Objaśnienia: 
') Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. 
3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany 

przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm .) lub 
gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. 

4} 
Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, 
działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transpo rtu 
odpadów. 

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 
8) O ile posiada. 
7) W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących 

działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane 
dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania 
odpadu. 

a} Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez 
posiadacza odpadu transportującemu odpady. 

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają 
procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. 

10} Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 90, poz. 607, z późn. zm .). 

"} Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

12)W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. 
13)Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta 

przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego 
miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu 
samemu posiadaczowi odpadów. 

14)Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla 
odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów 
niebezpiecznych. 

15)Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 

Komentarze: 
Kom. 1:  
Wpisać następnego posiadacza odpadów, któremu są przekazywane odpady. Odpowiedzialność za 
właściwe zagospodarowania odpadów przejmuje kolejny posiadacz odpadów, o ile spełnia on 
wymagania określone w art. 25 ustawy o odpadach. Sugeruje się, jeśli odpady nie są bezpośrednio 
przekazywane posiadaczowi odpadów prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie (czyli np. są 
przekazywane zbierającemu odpady), aby w umowie zawrzeć zobowiązanie posiadacza odpadów, 
któremu są przekazywane te odpady, do przekazania ich do procesu wskazanego w karcie 
przekazania odpadu. 

Kom. 2:  
W przypadku przekazywania odpadów, które należy poddać strzępieniu, wpisać: R15, strzępiarka. 
Należy przypomnieć, że przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu, odpady, które mają być 
poddane strzępieniu, są rozliczane na podstawie wyników próby strzępienia. 
W innych przypadkach wpisać docelowy (ostateczny) proces. 

Kom. 3:  
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej dotyczy odpadów opakowaniowych, olejów odpadowych (powstałych z olejów 
smarowych o określonym kodzie PKWiU) i odpadów opon (powstałych z opon o określonym kodzie 
PKWiU). Do składania wniosków o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk lub recykling są 



zobowiązani przedsiębiorcy wprowadzający produkty lub produkty w opakowaniach lub organizacje 
odzysku (art. 11 ust. 3 w/w ustawy). W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług 
innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie 
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub organizacja 
przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go 
prowadzącemu odzysk lub recykling (art, 11 ust. 5 w/w ustawy). 
W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji (Dz. U. Nr 25, 
poz. 202, z późn. zm.) nie ma natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r obowiązku uzyskiwania 
zaświadczeń potwierdzających odzysk lub recykling. 
Biorąc pod uwagę powyższe, prowadzący stację demontażu może wypełnić tę rubrykę jedynie 
w przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadzający produkty podlegające ustawie o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. 
opony lub oleje smarowe) lub organizacja odzysku przekaże mu, jako posiadaczowi odpadów 
świadczącemu usługi w zakresie przekazania odpadów opon lub olejów odpadowych (pochodzących 
z olejów smarowych) do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających 
odrębnie odzysk i odrębnie recykling (tzw. DPO i DPR), o ile prowadzący stację demontażu w karcie 
przekazania odpadu zawrze informację o przedsiębiorcy lub organizacji, na rzecz których mają być 
wystawione dokumenty, gdyż ta informacja jest niezbędna do wystawienia dokumentów, których wzory 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816). 
W przeciwnym razie konieczny jest odrębny wniosek pochodzący od przedsiębiorcy lub organizacji, na 
rzecz których mają być wystawione DPO lub DPR, przekazywany za pośrednictwem prowadzącego 
stację demontażu. 

Kom. 4:  
Ilość odpadów wykazana w karcie przekazania odpadu musi być zgodna ze stanem rzeczywistym 
(czyli także z innymi dokumentami, np. listem przewozowym). Zaniżanie ilości przekazywanych 
odpadów oznacza prowadzenie nierzetelnej gospodarki odpadami, a także dokumentów z tym 
związanych, w tym przede wszystkim — ewidencji odpadów. 
Ze względu na dokładność, z jaką jest podawana masa wszystkich odpadów w karcie ewidencji 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, wskazane byłoby w przypadku odpadów pochodzących 
z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji podawanie mas wszystkich odpadów 
z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. 
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