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Wstęp 
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji to 

zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż 
wyeksploatowanych pojazdów, w celu odzysku lub 
przygotowania do unieszkodliwiania. Wstępne przetwarzanie 
prowadzi do odzysku odpadu w postaci zużytego pojazdu, 
którego efektem będzie między innymi wytwarzanie nowych 
rodzajów odpadów, ale także pozyskiwanie przedmiotów 
wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia 
oraz odzysku i recyklingu. 
Na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
realizowana jest następująca technologia demontażu:  

- dostawa i wyładunek zużytych pojazdów 
samochodowych; 

- magazynowanie przyjętych pojazdów; 
- usuwanie z pojazdów elementów i substancji 

niebezpiecznych w tym płynów; 
- demontaż z pojazdów przedmiotów wyposażenia i 

części nadających się do ponownego użycia oraz 
elementów, w tym odpadów nadających się do 
odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia; 

- magazynowanie odpadów pochodzących z 
demontażu pojazdów; 

- magazynowanie części wymontowanych z pojazdów 
przedmiotów wyposażenia i części nadających się do 
ponownego użycia, 

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji należy 
więc do przedsięwzięć na terenie lub/i w otoczeniu których 
mogą wystąpić zagrożenia środowiska naturalnego tj.:  

dewastacja środowiska naturalnego wynikająca z 
niewłaściwego przestrzegania zasad gospodarki odpadami 
pochodzącymi z demontażu wyeksploatowanych pojazdów 
dotycząca zachowania zasad minimalizacji odpadów,  
maksymalnego odzysku i właściwego unieszkodliwiania 
odpadów, ale także z nie przestrzegania wymagań w zakresie 
ochrony środowiska w procesach przyjmowania i demontażu 
PWE oraz składowania na stacji odpadów powstających w 
wyniku demontażu PWE.  

skażenie wód i gruntów wyciekającymi z PWE głównie 
przepracowanymi olejami, płynami hamulcowymi, chłodniczymi, 
myjącymi,  elektrolitem  z  akumulatorów,  paliwem płynnym, ale 

 
 

 
 

również metalami ciężkimi pochodzącymi z katalizatorów spalin, 
wyłączników, akumulatorów itp., oraz innymi  substancjami 
stałymi znajdującymi się w PWE zwłaszcza ołowiem, rtęcią, 
kadmem, azbestem. Zanieczyszczenie ziemi oraz wód 
wynikające z eksploatacji stacji demontażu, może mieć miejsce 
również w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia miejsc 
magazynowania odpadów oraz nieefektywnie 
przeprowadzonego procesu osuszania i demontażu pojazdów. 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
substancjami gazowymi występującymi w PWE, głównie przez 
czynniki chłodnicze z instalacji klimatyzacyjnej - freony, gazy z 
instalacji napędowej, opary olejów, paliw płynnych, płynów 
chłodzących, elektrolitu powstające podczas usuwania z 
pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych oraz 
demontaż przedmiotów wyposażenia i części nadających się do 
ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, 
nadających się do odzysku lub recyklingu albo 
unieszkodliwiania. Źródła emisji substancji do powietrza stanowi 
również praca silników spalinowych: wózka widłowego i 
pojazdów samochodowych poruszających się w obrębie stacji 
demontażu (emisja NOx, SO2, CO i pyłu), spalanie paliw w celu 
produkcji ciepła w sezonie grzewczym oraz niedozwolone 
spalanie odpadów na terenie stacji demontażu np. przewodów 
elektrycznych dla odzysku miedzi. 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 
wynikającego z ruch pojazdów na terenie stacji demontażu 
związanym z transportem pojazdów przeznaczonych do 
demontażu  oraz odbieraniem odpadów  i  części z demontażu, 
czynności technologicznych prowadzonych w hali demontażu 
pojazdów wymagających użycia urządzeń mechanicznych i 
narzędzi ręcznych oraz przy ewentualnym prasowaniu karoserii 
prowadzonym na zewnątrz na terenie stacji [1,2]. 

Z uwagi na fakt, że stacja demontażu PWE jest 
przedsięwzięciem powodującym oddziaływanie na środowisko 
poprzez, emisję zanieczyszczeń do powietrza, do wód lub do 
ziemi oraz wytwarzanie odpadów, rozpoczęcie eksploatacji 
instalacji do demontażu PWE wymaga uzyskania 
pozwoleń/zezwoleń (tzw. sektorowych) na wprowadzanie 
zanieczyszczeń do poszczególnych elementów środowiska lub 
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pozwolenia zintegrowanego. Ponadto stacja demontażu PWE 
należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 
 
1. Pozwolenie  wodnoprawne  

Eksploatacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji przewiduje powstawanie ścieków przemysłowych 
zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, dlatego  należy 
wyposażyć ją w separator substancji ropopochodnych o 
wydajności dostosowanej do powierzchni objętej systemem 
odprowadzania ścieków. Ścieki oczyszczone w separatorze 
koalescencyjnym mogą być wprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych, jeżeli spełnione są warunki wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego i wartości dla wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych na wylocie 
separatora nie przekraczają dopuszczalnych wartości w 
zakresie tych wskaźników. W pozwoleniu wodnoprawnym 
określane są wyłącznie takie substancje, które są 
charakterystyczne dla technologii zastosowanej przez dostawcę 
ściekow przemysłowych. Pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących 
własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego, wydawane jest w zależności od rodzaju i lokalizacji 
inwestycji przez starostę lub  marszałka województwa, w drodze 
decyzji administracyjnej. Do wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu należy 
dołączyć operat wodno prawny sporządzony w formie opisowej i 
graficznej oraz zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na 
wprowadzanie  ścieków. Operat, na podstawie którego wydaje 
się pozwolenie wodnoprawne powinien stanowić zbór 
niezbędnych danych wymaganych ustawą z dnia 18 lipca 2001 
r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) 
dotyczących informacji w zakresie opisu m.in.:  

- lokalizacji i stanu prawnego instalacji;  
- instalacji i stosowanej technologii;  
- warunków meteorologicznych;  
-  ilości, stanu i składu ścieków przemysłowych - 

dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w 
szczególności ilości substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego;  

- instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, 
oczyszczania oraz odprowadzania ścieków; 

- charakterystyki odbiornika ścieków objętego 
pozwoleniem wodnoprawnym;   

- oddziaływania  gospodarki ściekowej na wody 
powierzchniowe oraz podziemne;  

- zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych 
analiz odprowadzanych ścieków;   

- informacji o sposobie zagospodarowania osadów 
ściekowych i innych odpadów powstających podczas 
oczyszczania ścieków; 

oraz  informacji w zakresie graficznym dotyczących m.in.: 
- planu lokalizacji inwestycji;  
- schematu instalacji do oczyszczania i odprowadzania 

ścieków;  
- schematu urządzeń do gromadzenia i oczyszczania 

ścieków;   
- schematu technologicznego  wraz z bilansem 

masowym.  

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, 
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego wydawane jest na okres nie 
dłuższy niż 4 lata [3,4].  
 
2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem 

działalności w zakresie zbierania i przetwarzania 
odpadów  

Stacja demontażu PWE jest wytwórcą odpadów dlatego 
prowadzący stację demontażu w przypadku, gdy ilość 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych powstających w 
wyniku demontażu wyeksploatowanych pojazdów wynosić 
będzie powyżej 1 Mg/rok, zobowiązany jest  do uzyskania 
decyzji na wytwarzanie odpadów. Również w przypadku działań 
związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz 
prowadzeniem zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i 
wytworzonych z nich odpadów,  wymagane jest uzyskanie  
zezwolenia na przetwarzanie odpadów  oraz zbieranie 
odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest 
w drodze decyzji administracyjnej przez marszałka 
województwa lub starostę -  właściwego  ze względu na 
położenie instalacji  do demontażu PWE. Wniosek o wydanie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien spełniać 
wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).  

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zbieranie 
odpadów może być wydane w drodze jednej decyzji na 
wytwarzanie odpadów, jeżeli we wniosku na wytwarzanie 
odpadów zostaną uwzględnione odpowiednio wymagania 
przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na  
przetwarzanie odpadów oraz na zbieranie odpadów, o których 
mowa w ustawie o odpadach.  

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy wszystkich 
odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych) powstających w 
miejscu, gdzie instalacja jest eksploatowana. Uzyskanie 
pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia 
działalności. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej dwa 
miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności 
(wytwarzania odpadów). Wniosek o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów powinien zawierać przede wszystkim 
informacje dotyczące; 

- prowadzącego instalację; 
- instalacji tj. o rodzaju instalacji, stanie technicznym, 

stosowanych urządzeniach i technologiach; 
- charakterystyki technicznej źródeł powstawania i 

miejsc emisji; 
- wariantów funkcjonowania instalacji;  
- oddziaływania emisji na środowisko i środków 

technicznych mających  na celu zapobieganie lub jej 
ograniczanie  

- proponowanych procedur monitorowania procesów 
technologicznych istotnych z punktu widzenia 
wymagań ochrony środowiska. 

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 
sposób istotny zmienianych powinien zawierać informacje w 
zakresie:  

- spełnienia wymogów odnoszących się do technologii i 
urządzeń z uwzględnieniem stosowania substancji o 
małym potencjale zagrożeń; 

- efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii, 
zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych 
surowców oraz materiałów i paliw; 
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- stosowania technologii bezodpadowych i 
małoodpadowych oraz możliwości odzysku  
powstających odpadów, rodzaju; 

- zasięgu oraz wielkości emisji, wykorzystywaniu 
porównywalnych procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali przemysłowej. 

Dodatkowo wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów powinien zawierać informacje wymagane ustawą o 
odpadach dotyczące: 

- rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 
uwzględnieniem ich podstawowego składu 
chemicznego, właściwości i ilości przewidzianych do 
wytwarzania w ciągu roku; 

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

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

- miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 
odpadów. [3,5] 

Zezwolenie dla stacji demontażu PWE na prowadzenie 
działalności w zakresie przetwarzania odpadów dotyczy głównie 
wydania zezwolenia na prowadzenie procesów przetwarzania 
odpadów klasyfikowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
ustawy o odpadach, jako:  

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). 

Zezwolenie na zbieranie odpadów dotyczy zbieranych i 
przyjmowanych do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i 
innych niż niebezpieczne.  
Nie jest wymagane uzyskiwanie odrębnych zezwoleń dla 
wytwórcy odpadów na przetwarzanie oraz zbieranie odpadów 
jeżeli wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
uzupełniony zostanie o wymagania ustawy o odpadach 
dotyczące m.in.: 

- w zakresie przetwarzania odpadów: miejsca 
przetwarzania odpadów, sposobu magazynowania 
oraz rodzaju magazynowanych odpadów, rodzajów i 
ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia i 
powstających w wyniku przetworzenia w ciągu roku, 
szczegółowego opisu stosowanej metody/metod 
przetwarzania odpadów, możliwości technicznych i 
organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać 
działalność w zakresie przetwarzania odpadów, 
proponowanych procedur monitorowania i kontroli. 

- w zakresie zbierania odpadów: miejsca prowadzenia 
działalności w zakresie zbierania odpadów, rodzajów 
odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca oraz 
sposobu magazynowania oraz rodzaju 
magazynowanych odpadów, metody/metod zbierania 
odpadów i możliwości technicznych i organizacyjnych 
pozwalających je wykonywać, opisu czynności 
podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli.  

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem 
działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów 
wydawane jest na czas nie dłuższy niż 10 lat, a jeżeli 
nieprzestrzegane są określone wymagania  z zakresu ochrony 
środowiska lub ochrony przed odpadami i eksploatacja instalacji 
jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia i 

korzystanie z niego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia,  
pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone[5, 6]. 

 
3. Pozwolenie zintegrowane 

Pozwolenie zintegrowane w przypadku stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji uwzględniające warunki 
wytwarzania, przetwarzania i zbierania odpadów jest wymagane 
w przypadku gdy, zdolność przetwarzania zużytych pojazdów 
zawierających niebezpieczne elementy i substancje wynosić 
będzie ponad 10 ton na dobę, czyli powyżej 10 pojazdów na 
dobę przy założeniu, że przeciętna masa samochodu wynosi           
1 Mg.  

Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, 
która w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi: 

- stacjonarne urządzenie techniczne; 
- zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznie, do których tytułem 
prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na 
terenie jednego zakładu; 

- budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich 
zespołami, których eksploatacja może spowodować 
emisję.  

Pozwolenie zintegrowane obejmuje wszystkie zlokalizowane na 
terenie zakładu urządzenia, pomiędzy którymi ma miejsce 
powiązanie technologiczne. Pozwolenie zintegrowane w 
odniesieniu do instalacji zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe, 
obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na 
środowisko określane w tych pozwoleniach oraz ich wzajemne 
powiązania. W przypadku posiadania pozwolenia 
zintegrowanego, żadne inne pozwolenia sektorowe tj. na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie 
ścieków do wód lub ziemi oraz wytwarzanie odpadów nie są 
wymagane. 

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania 
pozwolenia zintegrowanego jest starosta, lub marszałek 
województwa w odniesieniu do przedsięwzięć klasyfikowanych 
jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien 
spełniać wymagania szczegółowe określone dla wniosku o 
pozwolenie zintegrowane w ustawie Prawo ochrony środowiska 
oraz wymagania określone dla wniosków na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi 
oraz na wytwarzanie odpadów. Wniosek o pozwolenie 
zintegrowane powinien zawierać:  

- informacje ogólne o wnioskodawcy;  
- charakterystykę wykorzystywanych instalacji; 
- warunki poboru wody, zrzutów ścieków, gospodarkę 

odpadami;  
- wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji 

hałasu i wibracji; 
- charakterystykę oddziaływania instalacji na 

środowisko i jego skutki uwzględniając 
charakterystykę jakości środowiska w rejonie 
oddziaływania instalacji; 

- informację o stosowanych w zakładzie zasad 
zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na 
środowisko; 

- wnioskowane dopuszczalne parametry emisyjne i 
parametry jakości środowiska.  

Należy pamiętać że pozwolenie zintegrowane uzyskuje się dla 
instalacji, a nie dla zakładu, dlatego wszystkie informacje 
zawarte we wniosku muszą odnosić się do danej instalacji. 

Pozwolenie zintegrowanego wydawane jest na czas 
nieoznaczony, ale na wniosek prowadzącego instalację może 
być wydane na czas oznaczony. Organ właściwy do wydania 
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pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego 
pozwolenia zintegrowanego [3,5] 
 
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wymagane jest dla wszystkich planowanych przedsięwzięć,  
które mogą zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco  
oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach określa środowiskowe warunki, przy 
spełnieniu których, może być przeprowadzona planowana 
realizacja przedsięwzięcia. Przedsięwzięciami mogącymi 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko są także stacje 
demontażu PWE, czyli zakłady prowadzące przetwarzanie, w 
tym demontaż.  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  powinien zawierać raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w zakresie 
wymaganym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. 
zm.). Zadaniem raportu jest określenie oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez 
inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, 
technologicznych, technicznych i organizacyjnych, a więc 
dostarczenie organowi wydającemu decyzję środowiskową 
podstawowych informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko w fazie jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania i 
likwidacji.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
Ustalenie uwarunkowań środowiskowych przez organ wymaga, 
poza konsultacjami społecznymi, uzgodnienia regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska i opinii powiatowego inspektora 
sanitarnego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
ważna jest 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna, przy 
czym termin ten może zostać przedłużony do 6 lat w przypadku, 
gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 
oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji 
środowiskowej. 

W przypadku stacji demontażu PWE decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach musi zostać wydana przed 
uzyskaniem następujących decyzji administracyjnych:  

- decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu 
na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części na podstawie ustawy 
Prawo budowlane;  

- decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu  wydawanej na 
podstawie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym;  

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych wydawanego na podstawie 
ustawy Prawo wodne;  

- zezwolenia na przetwarzanie odpadów i 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
wydawanego na podstawie ustawy o odpadach. 
[3,7] 

 
5. Podsumowanie 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje do 
warunkowego przyjmowania i wdrażania tzw. wspólnotowego 
dorobku prawnego. Wiąże się to w praktyce do przenoszenia 
stosowanych przepisów do prawa polskiego, 
przygotowywaniem organów administracji publicznej do 
prawidłowego stosowania i konsekwentnego egzekwowania 
nowego ustanowionego prawa. Kwestie posiadania systemu 
zabezpieczającego środowisko przed negatywnymi czynnikami 
rozwoju gospodarczego, a co się z tym wiąże również przed 
powstającymi odpadami, dla krajów członkowskich jest 
czynnikiem niezbędnym świadczącym o osiąganiu przez kraj 
pewnego poziomu rozwoju  wymaganego przez Unię 
Europejską. Dlatego zagadnienia ochrony środowiska, a w 
przypadku stacji demontażu w dużej mierze gospodarki 
odpadami, regulowane są w polskim ustawodawstwie 
wdrożonym i stale zwiększanym pakietem  wielu ustaw i 
ogromnej ilości towarzyszących im rozporządzeń.   

Ponieważ  stacje demontażu powinny być jedynym 
miejscem, do którego wskazane jest obligatoryjne kierowanie 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, będących odpadem 
niebezpiecznym,  ich działalność związana z przetwarzaniem, w 
tym demontażem wyeksploatowanych  pojazdów w celu 
odzysku lub przygotowania do unieszkodliwiania, stanowi 
możliwość wystąpienia zagrożeń środowiska naturalnego na 
terenie stacji i w jej otoczeniu.  Dlatego polskie ustawodawstwo 
przyjętymi przepisami obejmującymi cały obszar ochrony 
środowiska i powiązane z nim kwestie związane z  
zagospodarowaniem terenu, budową czy przystosowaniem 
obiektu pod planowaną działalność,  zobowiązuje  ubiegających 
się o legalne prowadzenie stacji demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji do uzyskania szeregu pozwoleń i 
decyzji dotyczących  warunków zabudowy,  podstawowych 
zasad organizacyjnych oraz wymagań technicznych i 
ekologicznych zwianych z funkcjonowaniem stacji. Niestety fakt, 
że wymagane pozwolenia i decyzje w zakresie stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, ale również innych 
związanych z obszarem ochrony środowiska, organ 
administracji wydaje na wniosek zainteresowanego, pozostawia 
pytanie, ilu samych zainteresowanych posiada wiedzą o 
konieczności ich posiadania i ilu z nich świadomie z niej 
korzysta 
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 Abstract  

 
The article presents the scope of the required permits and decisions that any station of dismantling of exploited vehicles should acquire in order 

to operate in accordance with legal and administrative requirements imposed by environmental protection law. 
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