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Objaśnienia:  

1)  Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których  

mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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 odpadów. Kar-

tę należy wypełnić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności. 

2)  Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3. 

3)  Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności. 

4)  Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania 

pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji. 

5)  Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1. 

6)  O ile posiada. 

7)  Podać adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa  

w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wypełnia prowa-

dzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbie-

rania pojazdów. 

8)  Podać adres miejsca prowadzenia działalności. 

9)  Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż nie-

bezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 

10)  Podać numer karty przekazania, na podstawie której odpad został przekazany z punktu zbierania pojaz-

dów do stacji demontażu. 

11)  Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty do stacji demontażu. 

W przypadku przyjmowania odpadów od wytwórcy zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji 

na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. b, należy wpisać — „Z”. W przypadku przywozu odpadów na teryto-

rium kraju, należy wpisać — „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca 

prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając — nazwę 

województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. 

12)  Wypełnia prowadzący stację demontażu. 

13)  Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posia-

daczowi odpadów w kraju. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności 

danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając — nazwę województwa, nazwę miej-

scowości, ulicę, nr domu i lokalu. 


