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Dział VIII Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

1. Tabela 1. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu 
 

Tabela 1. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu zawiera następujące informacje [RYSUNEK 1]: 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności.  

 

 

  

Rysunek 1 Lista stacji demontażu 
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Aby dodać stację demontażu należy z poziomu listy stacji demontażu wybrać opcję . Następnie system wyświetli 

formularz dodania stacji demontażu, który zawiera [RYSUNEK 2]: 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności. 

  

Rysunek 2 Formularz dodania stacji demontażu 
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Aby uzupełnić nazwę/ numer/adres miejsca prowadzenia działalności należy kliknąć w pole „nazwę/ numer/adres miejsca prowadzenia 

działalności”. Następie system wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności wprowadzonych w Dziale I, z której należy wybrać 

odpowiednie [RYSUNEK 3].  

 

Jeżeli w wyszukiwarce miejsc prowadzenia działalności nie znajduje się wymagana pozycja należy wrócić do Działu I, a następnie dodać MPD. 

Dodane miejsce prowadzenia działalności pojawi się na liście wyszukiwania.  

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista stacji demontażu Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. 

  

Rysunek 3 Wyszukiwarka MPD 
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W zakresie dodanych stacji demontażu za które, podmiot chce złożyć sprawozdanie należy wprowadzić informacje poprzez opcję [RYSUNEK 4]: 

 Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu, 

 Odpady poddane odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazane do odzysku, w tym recyklingu, 

 Odpady powstałe w wyniku strzępienia, 

 Odpady przekazane do innego kraju, 

 Masa przeznaczonych do ponownego użycia  przedmiotów i części wyposażenia  

 Przedsiębiorcy, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, 

 Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu. 

  Rysunek 4 Opcje dostępna dla stacji demontażu 
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Aby uzupełnić sekcje Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Listę informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

przyjętych do stacji demontażu [RYSUNEK 5].  

  

Rysunek 5 Lista informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu 
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Aby dodać pojazdy przyjęte do stacji demontażu należy z poziomu listy informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji 

demontażu wybrać opcję . Następnie system wyświetli formularz dodania pojazdu, który zawiera [RYSUNEK 6]: 

 markę pojazdu, 

 rok produkcji, 

 masę pojazdu w tonach [Mg], 

 masę pojazdu wycofanego z eksploatacji w tonach [Mg], 

 pole wyboru czy przyjęty pojazd: kompletny lub niekompletny.  

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Listy informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji 

demontażu. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście.  

Poniżej listy znajdują się informacje: 

 łączna masa pojazdów w tonach [Mg], 

 łączna masa pojazdów wycofanych z eksploatacji w tonach [Mg], 

 ogólna liczba pojazdów [szt.] w tym: 

o niekompletnych, 

o kompletnych. 

Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie dodanych pojazdów. 

Aby wrócić do widoku Lista stacji demontażu należy wybrać .  

Rysunek 6 Formularz dodania informacji o pojeździe wycofanym z eksploatacji przyjętym do stacji demontażu 
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Aby uzupełnić sekcje Odpady poddane odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazane do odzysku, w tym recyklingu należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Listę informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi,  

w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu [RYSUNEK 7].  

 

  

Rysunek 7 Lista informacja o odpadach poddanych odzyskowi w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku w tym recyklingu 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy z poziomu listy informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu wybrać opcję . Następnie system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 8]:  

 kod i rodzaj odpadu, 

 pole wyboru kod ex, 

 rodzaj odpadu ex, 

 pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, 

 rodzaj odpadu, 

 masę odpadów poddanych na stacji demontażu, wyrażoną w tonach [Mg]:  

o recyklingowi, 

o odzyskowi energii, 

o innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o unieszkodliwianiu. 

 masę odpadów przekazanych w kraju do, wyrażoną w tonach [Mg]: 

o recyklingu 

o odzysku energii, 

o innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o rozdrabniania w strzępiarce, 

o unieszkodliwiania. 
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Rysunek 8 Formularz informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy klikną w pole „kod i rodzaj odpadu”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę kodów i rodzajów 

odpadów, z której należy wybrać odpowiedni [RYSUNEK 9].   

 

Aby dodać kod i rodzaj odpadu zawierający symbol „ex” należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru „kod 

ex” i uzupełnić „rodzaj odpadu ex”. Aby dodać kod i rodzaj odpadu niebezpiecznego, który ma zmienną klasyfikację odpadów na inny niż 

niebezpieczny należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru „zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne” i uzupełnić „rodzaj odpadu” [RYSUNEK 10]  

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Wyszukiwarka kodów i rodzajów odpadów 

Rysunek 10 Kod ex / Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 
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Poniżej informacji o kodzie i rodzaju odpadu należy uzupełnić: 

 masę odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w tonach [Mg], 

 masę odpadów poddanych na stacji demontażu, wyrażoną w tonach [Mg]:  

o recyklingowi, 

o odzyskowi energii, 

o innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o unieszkodliwianiu. 

 masę odpadów przekazanych w kraju do, wyrażoną w tonach [Mg]: 

o recyklingu 

o odzysku energii, 

o innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o rozdrabniania w strzępiarce, 

o unieszkodliwiania. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz 

przekazanych do odzysku, w tym recyklingu. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na odpowiedniej liście. 
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Poniżej listy znajdują się informacje: 

 łączna masa odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w tonach [Mg], 

 łączna masa odpadów poddanych na stacji demontażu, wyrażona w tonach [Mg]:  

o recyklingowi, 

o odzyskowi energii, 

o innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o unieszkodliwianiu. 

 łączna masa odpadów przekazanych w kraju do, wyrażona w tonach [Mg]: 

o recyklingu 

o odzysku energii, 

o innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o rozdrabniania w strzępiarce, 

o unieszkodliwiania. 

Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie dodanych informacji o masie odpadów powstałych z demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, masie odpadów poddanych na stacji demontażu oraz masie odpadów przekazanych w kraju. 

Aby wrócić do widoku Listy stacji demontażu należy wybrać .  
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Aby uzupełnić sekcje Odpady powstałe w wyniku strzępienia, należy wybrać opcję   . Następnie 

system wyświetli Formularz odpady powstałe w wyniku strzępienia [RYSUNEK 11].  

 

  

Rysunek 11 Formularz odpady powstałe w wyniku strzępienia 
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Na formularzu należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić w odniesieniu do dodanej stacji demontażu: 

 czy odpady powstały w wyniku strzępienia. 

Jeżeli zaznaczono TAK należy dodać masę odpadów powstałych w wyniku strzępienia. 

Aby dodać masę odpadów należy z poziomu listy odpadów powstałych w wyniku strzępienia wybrać opcję . Następnie 

system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 12]: 

 nazwę instalacji, w której przeprowadzono strzępienie, 

 nazwę przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności, 

 masę odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce w tonach [Mg]: 

 ilość odpadów powstałych w wyniku strzępienia poddawana procesom: 

o udział frakcji materiałowych [%]: 

 recyklingu 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

o masę w tonach [Mg]: 

 recyklingu 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 

  



Strona | 17  
  

   

Rysunek 12 Formularz odpady powstałe w wyniku strzępienia 
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Aby uzupełnić nazwę przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę należy kliknąć w pole „nazwa przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę”. 

Następnie system wyświetli wyszukiwarkę podmiotów z rejestru z której należy wybrać odpowiedni [RYSUNEK 13] 

 

Aby uzupełnić nazwę/numer/adres miejsca prowadzenia działalności należy kliknąć w jedno z pól „nazwa/numer/adres miejsca prowadzenia 

działalności”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności wybranego podmiotu [RYSUNEK 14]. 

Niezależnie należy uzupełnić nazwę instalacji, w której przeprowadzono strzępienie. 

 

 

 

 

Rysunek 13  Wyszukiwarka podmiotów z rejestru 

Rysunek 14 Wyszukiwarka MPD wybranego podmiotu 
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Poniżej informacji o przedsiębiorcy prowadzącym strzępiarkę należy uzupełnić: 

 ilość odpadów powstałych w wyniku strzępienia poddawana procesom: 

o udział frakcji materiałowych [%]: 

 recyklingu 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

o masę w tonach [Mg]: 

 recyklingu 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Formularz z listą odpady powstałe w wyniku strzępienia. Po zapisaniu dodana 

pozycja pojawi się na liście. 
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Dodatkowo należy uzupełnić ogólny udział frakcji materiałowych [%] z podziałem na [RYSUNEK 15]: 

 recykling, 

 odzysk energii, 

 inny niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwianie.  

 

Po uzupełnieniu Formularza odpady powstałe w wyniku strzępienia należy wybrać opcję  znajdującą się na dole formularza. 

  

Rysunek 15 Ogólny udział frakcji materiałowych [%] 
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Aby uzupełnić sekcje Odpady przekazane do innego kraju, należy wybrać opcję   . Następnie system 

wyświetli Formularz odpady przekazane do innego kraju [RYSUNEK 16]. 

Na formularzu należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić w odniesieniu do dodanej stacji demontażu: 

 czy odpady przekazane do innego kraju. 

Jeżeli zaznaczono TAK należy dodać kod i rodzaj odpadów przekazanych do innego kraju. 

  

Rysunek 16 Formularz odpady przekazane do innego kraju 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy z poziomu listy odpady przekazane do innego kraju wybrać opcję . 

Następnie system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 17]: 

 kod i rodzaj odpadu, 

 pole wyboru kod ex, 

 rodzaj odpadu ex, 

 pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, 

 rodzaj odpadu, 

 masę odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie, wyrażona w tonach [Mg]: 

o recyklingu, 

o odzysku energii, 

o innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o unieszkodliwiania. 

 

  

Rysunek 17 Formularz odpady przekazane do innego kraju 
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Aby dodać kod i rodzaj odpadu należy klikną w pole „kod i rodzaj odpadu”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę kodów i rodzajów 

odpadów, z której należy wybrać odpowiedni [RYSUNEK 18].   

 

Aby dodać kod i rodzaj odpadu zawierający symbol „ex” należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru „kod 

ex” i uzupełnić „rodzaj odpadu ex”. Aby dodać kod i rodzaj odpadu niebezpiecznego, który ma zmienną klasyfikację odpadów na inny niż 

niebezpieczny należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru „zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne” i uzupełnić „rodzaj odpadu” [RYSUNEK 19].  

 

 

 

 

Rysunek 18 Wyszukiwarka kodów i rodzajów odpadów 

Rysunek 19 Kod ex / Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne 
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Następnie należy podać masę odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie, wyrażoną w tonach [Mg] z podziałem 

na: 

 recykling, 

 odzysk energii, 

 inny niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwianie. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Formularz z listą odpady przekazane do innego kraju. Po zapisaniu dodana pozycja 

pojawi się na liście. 

 

Poniżej listy znajdują się informacje o łącznej masie odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie, wyrażona w 

tonach [Mg] z podziałem na: 

 recykling, 

 odzysk energii, 

 inny niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwianie. 

 

Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie dodanych informacji o odpadach przekazanych do innego kraju. 

Po uzupełnieniu Formularza odpady przekazane do innego kraju należy wybrać opcję  znajdującą się na dole formularza. 



Strona | 25  
  

Aby uzupełnić sekcje Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Formularz masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części [RYSUNEK 20]. 

 

Na formularzu należy uzupełnić masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, wyrażoną w tonach [Mg]. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista stacji demontażu.  

Rysunek 20 Formularz masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części 
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Aby uzupełnić sekcje Przedsiębiorcy, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania, należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Listę Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do 

odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania [RYSUNEK 21].  

Na formularzu należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru TAK lub NIE określić w odniesieniu do dodanej stacji demontażu: 

 czy przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania innym przedsiębiorcom. 

 

Jeżeli zaznaczono TAK należy dodać przedsiębiorcę, któremu przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania. 

 

Aby dodać przedsiębiorcę należy z poziomu listy informacja o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub 

unieszkodliwiania wybrać opcję . Następnie system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 22]: 

 imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, 

 numer rejestrowy, 

 adres przedsiębiorcy, 

 pole wyboru przeznaczenie odpadów: 

o odzysk, w tym recykling, 

o unieszkodliwianie. 

 

  

Rysunek 21 Lista informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku w tym recyklingu lub unieszkodliwiania 
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Aby uzupełnić imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy/numer rejestrowy/adres przedsiębiorcy należy kliknąć w jedno z pól „imię i nazwisko lub 

nazwa przedsiębiorcy/numer rejestrowy/adres przedsiębiorcy”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę podmiotów z rejestru z której należy 

wybrać odpowiedni [RYSUNEK 23] 

  

Rysunek 23  Wyszukiwarka podmiotów z rejestru 

Rysunek 22 Formularza informacja o przedsiębiorcy, któremu przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania 
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Następnie należy określić przeznaczenie odpadów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru: 

 odzysk, w tym recykling, 

 unieszkodliwianie. 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym 

recyklingu lub unieszkodliwiania . Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. 

 

Po uzupełnieniu Formularza informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub 

unieszkodliwiania  należy wybrać opcję  znajdującą się na dole formularza. 
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Aby uzupełnić sekcje Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu należy wybrać opcję   . Następnie 

system wyświetli Formularz informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu [RYSUNEK 24]. 

Na formularzu należy uzupełnić: 

 osiągnięty poziom odzysku - PO [%], 

 osiągnięty poziom recyklingu – PR [%], 

 wysokość należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu [zł]. 

 

  

Rysunek 24VFormularz informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu 
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Pozostałe informacje są niedostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie wprowadzonych danych przez podmiot w zakresie Działu VIII 

Tabela 1: 

 masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w tonach [Mg], 

 różnica pomiędzy masą pojazdów a masą pojazdów wycofanych z eksploatacji w tonach [Mg], 

 masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części w tonach [Mg], 

 masa odpadów poddana recyklingowi w tonach [Mg], 

 masa odpadów poddana odzyskowi w tonach [Mg], 

 masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu w tonach [Mg]. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista stacji demontażu.  
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2. Tabela 2. Informacja o wynikach strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji 
 

Tabela 2. Informacja o wynikach strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji zawiera następujące informacje [RYSUNEK 25]: 

 nazwę strzępiarki, 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności.  

  

 

  

Rysunek 25 Lista strzępiarek 
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Aby dodać strzępiarkę należy z poziomu listy strzępiarek wybrać opcję . Następnie system wyświetli formularz dodania 

strzępiarki, który zawiera [RYSUNEK 26]: 

 datę przeprowadzenia próby strzępienia, 

 nazwę strzępiarki, 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności. 

 

 

 

 

  

Rysunek 26 Formularz dodania strzępiarki 
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Aby uzupełnić nazwę strzępiarki należy kliknąć w pole „nazwa strzępiarki”. Następie system wyświetli wyszukiwarkę Instalacji wprowadzonych w 

Dziale I, z której należy wybrać odpowiednią [RYSINEK 27].  

Jeżeli w wyszukiwarce Instalacji nie znajduje się wymagana pozycja należy wrócić do Działu I, a następnie w kontekście MPD wprowadzić nazwę 

instalacji. Dodana instalacja pojawi się na liście wyszukiwania.  

Po wybraniu instalacji nazwa/numer/adres miejsca prowadzenia działalności zostanie automatycznie uzupełniony przez system. Niezależnie 

należy datę przeprowadzenia próby strzępienia. 

  

Rysunek 27 Wyszukiwarka Instalacji 
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W zakresie dodanych strzępiarek za które, podmiot chce złożyć sprawozdanie należy wprowadzić informacje poprzez opcję [RYSUNEK 28]: 

 Stacje demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane z eksploatacji poddane próbie strzępienia, 

 Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia, 

 Frakcje materiałowe ze strzępienia, w tym sposób ich późniejszego przetwarzania, 

 Odpady przeznaczone do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania powstałe ze strzępienia odpadów.  

 

  

Rysunek 28 Opcje dostępne dla strzępiarek 
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Aby uzupełnić sekcje Stacje demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane z eksploatacji poddane próbie strzępienia należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Listę poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły pojazdy 

wycofane z eksploatacji poddane próbie strzępienia [RYSUNEK 29].  

  

Rysunek 29 Lista poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane z eksploatacji poddane próbie strzępienia 
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Aby dodać stację demontażu należy z poziomu listy poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane z eksploatacji 

poddane próbie strzępienia wybrać opcję . Następnie system wyświetli formularz, który zawiera [RYSUNEK 30]: 

 nazwę przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności. 

 

   

Rysunek 30 Formularz dodania stacji demontażu 
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Aby uzupełnić nazwę przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu należy kliknąć w pole „nazwa przedsiębiorcy prowadzącego stację”. 

Następnie system wyświetli wyszukiwarkę podmiotów z rejestru z której należy wybrać odpowiedni [RYSUNEK 31]. 

 

Aby uzupełnić nazwę/numer/adres miejsca prowadzenia działalności należy kliknąć w jedno z pól „nazwa/numer/adres miejsca prowadzenia 

działalności”. Następnie system wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności wybranego podmiotu [RYSUNEK 32]. 

 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane  

z eksploatacji poddane próbie strzępienia. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. 

Aby wrócić do widoku Listy strzępiarek należy wybrać . 

Rysunek 31  Wyszukiwarka podmiotów z rejestru 

Rysunek 32 Wyszukiwarka MPD wybranego podmiotu 
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Aby uzupełnić sekcje Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Formularz frakcje materiałowe uzyskane z procesu 

strzępienia  [RYSUNEK 33]. 

 

  

Rysunek 33 Formularz frakcje materiałowe uzyskane z procesu strzępienia 



Strona | 39  
  

Sekcja Frakcje materiałowe uzyskane z procesu strzępienia zawiera następujące informacje: 

 masę odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia wyrażoną w tonach [Mg], 

 metale żelazne: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 

o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 metale nieżelazne: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 

o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 frakcje tworzywa sztucznego: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 

o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 frakcje szkła: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 

o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 lekką frakcje i pyły niezawierające substancji niebezpiecznych: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 

o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 lekką frakcję i pyły zawierające substancje niebezpieczne: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 

o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 frakcje pozostałości: 

o masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg], 
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o zawartość uzyskanych wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji poddanych próbie strzępienia [%]. 

 

Aby wprowadzić informacje o masie wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych w tonach [Mg] oraz zawartość uzyskanych wydzielonych 

poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w stosunku do łącznej masy pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie 

strzępienia [%] należy przy odpowiedniej frakcji zaznaczyć TAK, a następnie uzupełnić dane [RYSUNEK 34].  

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista strzępiarek.  
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Aby uzupełnić sekcje Frakcje materiałowe ze strzępienia, w tym sposób ich późniejszego przetwarzania należy wybrać opcję   

. Następnie system wyświetli Formularz wydzielone frakcje materiałowe ze strzępienia, w tym sposób 

ich późniejszego przetwarzania [RYSUNEK 35]. 
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 Sekcja Wydzielone frakcje materiałowe ze strzępienia, w tym sposób ich późniejszego przetwarzania zawiera następujące informacje: 

 metale żelazne: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 metale nieżelazne: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 frakcje tworzywa sztucznego: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 frakcje szkła: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

Rysunek 35 Formularz wydzielone frakcje materiałowe ze strzępienia, w tym sposób ich późniejszego przetwarzania 
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 lekką frakcje i pyły niezawierające substancji niebezpiecznych: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 lekką frakcję i pyły zawierające substancje niebezpieczne: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 frakcje pozostałości: 

o frakcje materiałowe przeznaczone do przekazania do, wyrażone w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 łączny udział poszczególnych frakcji materiałowych poddanych procesom przetwarzania [%]: 

o recyklingu, 

o odzysku energii, 

o innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o unieszkodliwiania. 
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Aby wprowadzić informacje o frakcjach materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażoną w tonach [Mg] recyklingu, odzysku energii, 

innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, unieszkodliwiania należy przy odpowiedniej frakcji zaznaczyć TAK, a 

następnie uzupełnić dane [RYSUNEK 36].  

Poniżej znajdują się informacje: 

 łączna masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]:ł 

o recyklingu, 

o odzysku energii, 

o innych niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, 

o unieszkodliwiania. 

Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie wprowadzonych danych do poszczególnych frakcji. 

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista strzępiarek.  
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Aby uzupełnić sekcje Odpady przeznaczone do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania powstałe ze strzępienia odpadów należy 

wybrać opcję  . Następnie system wyświetli Formularz informacja o masie odpadów 

przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji [RYSUNEK 37]. 

  

Rysunek 37 Formularz informacja o masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z 
pojazdów wycofanych z eksploatacji 
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Sekcja Informacja o masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania powstałych ze strzępienia 

odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji zawiera następujące informacje: 

 masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do strzępienia wyrażoną w tonach [Mg] 

 metale żelazne: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 metale nieżelazne: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 frakcje tworzywa sztucznego: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 frakcje szkła: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 lekką frakcje i pyły niezawierające substancji niebezpiecznych: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 
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 lekką frakcję i pyły zawierające substancje niebezpieczne: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 frakcje pozostałości: 

o masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg]: 

 recyklingu, 

 odzysku energii, 

 unieszkodliwiania. 

 

Aby wprowadzić informacje o masie frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do, wyrażona w tonach [Mg] recyklingu, odzysku 

energii, , unieszkodliwiania należy przy odpowiedniej frakcji zaznaczyć TAK, a następnie uzupełnić dane [RYSUNEK 38].  

Opcja  umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista strzępiarek.  

 

 


