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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ

RADY GOSPODARKI

MATERIAŁOWEJ

z dnia 22 maja 1974 r.
w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
Na podstaw ie § 1 ust. 2, § 4 i § 6 ust. 2 uchw a ły nr 92
Rady Ministrów z dnia 12 kw ietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali (Monitor Polski
Nr 17, poz. 104) zarządza się, co następuje:

b) odpadów i złomu srebra przemysłowego oraz jego
stopów,
c) odpadów srebronośnych,
d) odpadów selenu, tytanu, tantalu i ich stopów,
3) Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w zakres ie :

Rozd zia ł

I

Przepisy ogólne.
§ 1.

1. Surowc ami wtórnymi mztali w rozumieniu za-

rządz e nia są

odpady i złom stali, ż e liwa, me tali nieżelaz
n y ch i ich stopów, z wyjątkiem złota, platyny i platynowców oraz ich stopów, jak również odpady z zawartością
zw ią zków chemicznych me tali, wymienione w załączniku
nr l.
2. Przez odp ady metali

n a l eży rozum ieć:

powstające w procesach wytwarzania i przetwarzania metali na zimno i gor ąco w hutach, odlewniach i rafineriach metali ( z łom ob iegowy me tali),

1) odp ady

powstające w procesach przetwórczych na
zimno, kt órym pod<iawane są półwyroby i wyroby metalowz, w tym także odp ady metaliczne i m e t a lonośne
uzyskiwane w pr ocesach galwanotechnicznych.

2) odpady

3. Przez złom metali nal eży rozumieć zniszcz one lub
uszkodzone w toku procesów eksploatacyjnych wyroby
z metali i ich części, nie nadające się do dalszego używania
zg odnie z ich przeznaczeniem.

Rozdział

Bilansowanie i

rozdział

II

surowców wtórnych metalI.

Wymienione niżej jednostki organizacyjne
proj ekty bilansów pozyskiwania i zagospodarowania w skali ogólnokrajowej oraz przewidziane w odr ę bnych przepisach plany rozdziału surowców wtórnych
metali:
§ 2.

1.

sporządzają

1) Centrala Gospo<iarki Złomem "Centrozłom" w zakre-

sie:
a) odpadów i złomu
- stali niestopowych i stopowych,
- żeliwa,
- stali i żeliwa z powłoką metali nieżelaznych,
z wyjątkiem odpadów wymienionych w § 1 ust. 2
pkt l,
b) odpadów metalurgicznych metali nieżelaznych i ich
stopów, z wyjątkiem odpadów powstających w zakładach metali nieżelaznych,
2) Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w zakresie:
a) odpadów i złomu metali nieżelaznych i ich stopów,
z wyjątkiem odpadów metalurgicznych, o których
mowa w pkt l,

a) odpadów:
- stali niestopowych i stopowych,
- żeliwa;
o których mowa w § 1 usl. 2 pkt l,
b) odpadów z topników manganowych,
4) Kombinat Techn iki Swietlnej "Pola m" w zakresie zło
mu i odpadów wolframu i molibdenu,
5) Zj zdnoczenie Prz e mysłu Elektronicznego "Unitra" w
zakr esie odpadów i złomu indu, germanu oraz metali
półprzewodnik ovvych.

2. Pona dto do zakresu działania jednostek, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-3, nal eży:
1) inicjowanie przedsięwzi ę ć usprawniających gospodarowanie surowcami wtórnymi,
2) przedstawi anie odpowiednim ministerstwom i zarzą
dom ce ntraln ych związków spółdzielni wniosk ów o celowości instalowa nia urządzeń do wstępnego przerabiania surowc ów wtórnych metali w miejscach ich
powstawania (pozyskiwania),
3) wyrażanie zgody na zw alnianie j ednostek gospodarki
uspołecznion e j w uzasadnionych wypadkach od obowią zk u określonego w § 7 ust. 3,
4) po<iejmowanie decyzji o przeznaczeniu na inne cele
lub zniszczenie surowców wtórnych metali nie nadających się do zagospodarowania w trybie okr eś lonym
w zarządzeniu,
5) okresowa i dorażna kontrola prawidłowości gospodarowania surowcami wtórnymi metali w jednostkach
gospodarki uspołecznionej , w których powstają odpady i złom, oraz w jednostkach skupu.
§ 3. 1. Kontrola, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5,
powinna obejmować w szczególności działainość związaną
ze:
1) zbieraniem, przechowywaniem l wysyłaniem surowców
wtórnych metali,
2) wysortowywaniem żelastwa użytkowego,
3) zużywaniem surowców wtórnych metali na własne potrzeby .f do przetopu,
'
4) wykorzystaniem posiadanych urządzeń ' do przerobu
surowców wtórnych metali.

2. Jednostki kontrolowane oraz ich jednostki nadrzęd
ne są obowiązane zapewnić środki l warunki do sprawnego
przeprowadzenia czynności kontrolnych.
3. Przepisy § 2 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 2 nie dotyczą
jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz
jednostek podległych Ministrowi Spraw :Wewnętrznycl!.
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4. Z kontrol!, o której mowa w ust. 1, inspektor prze- . n ieczyszczeni em oraz zaopatrzyć w wywieszki określające
Jeden egzemcechę materiałową lub skład chemiczny obrab ianego mep lar z tego protokołu inspektor d oręcza dyrektorowi (kietalu.
rownikowi) kontrolowane j jednostki.
3. Uzyskane odpady należy gromadzić w odrębnych,
5. Jednostka upoważniona do kontroli prz esy ła prooznakowanyc h pojemnikach, z zachowanie m podziału wetokół z kontroli jednostce nadrzędnej nad jednostką kondług obowiązujących norm.
prowad zający kontrolę sporządza protokół.

trolowaną.

§ 4. Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych na zasadzie
wyłącz ności kw alifik uje używane liny i s ita st alowe oraz
sita z metali ni eżelaz nych i ich stopów do dalszego zagospodarowania.
Rozdział

4. Zebrane surowce wtórne metali należy przechowydo czasu ich wysyłki lub zużycia w magazynach
albo na składowiskach o utwardzonej pOwierzchni.

wać

§ 8.
się

III

1. Z posiadanych surowców wtórnych metali na-

leży wysortowywać

do

dalszego

przedmioty ze stali i ż e liwa
bez przetopu (tzw.

używania

nad a jąca
żelastwo

użytkowe).

Skup surowców wtórnych metali.
1. Skup i zbywanie skupionych surowców wtórnych metali prowadzą na zasadzie wyłączności jednostki
organizacyj ne wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
/
,§ 5.

2. Jednostki, o których mowa w ust. l, mogą upow a ż
inne jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołe c znion e j do skupu i zbywania suro wców wtórnych metali.

nić

§ 6. 1. Ob owiąze k organizowania skupu surowców
wtórny ch metali z zakładów nie uspoł ecznionyc h i gos podarstw domowyc h, z wyłączeniem skupu srebra , spoczyw a
na Centrali Gospodarki Zł ome m "Cen troz ł o m" i upoważ
nionych przez nią jednostkach.

2. Skup surowców wtórnych metali, o których mowa
w ust. 1, powinien być prowadzony za posrednictwem:
-

3. Jeżeli w skład spr zedawanego jak o żelast wo użyt
kowe przedmi otu wchodzą części z metali nieżelaznych,
bez których byłby on nieużyteczny dla nabywcy, przedmiot ten może być sprzedany w całości.

4. Zabrania się sprzedaży jako żel as two użytkowe
przeznaczeniem na cele budowlane złomu szyn kolejowych normalnotorowych i tramwajowych.
%

5. Za ka z, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy stosowania złomu szyn do obudowy górniczej, budowy i n aprawy torów bocznicowych, torów jezdnych dla dżwigów budowlanych i innych torowisk.

stalej s iec'i punktów skupu,
1. Jednost1.ci gospodarki u spo ł ec znion ej są obodo doko nywania w ekonom icznie uzasadnionych
wypadkach wstępnego prze robu posiadanych surowców
wtórnych, polegającego na:
§ 9.

;..- ruchomych p unktów skupu,

wiązane

;..- ajencyjnych punktów skupu,
~

2. Zelastwo użytkowe nie wyko rzystane na własne
. potrzeby produkcyjne i remontowe należy sprzedawać do
dalszego zagospodarowania jednostkom gospodarki uspołecznionej, a nie nabyte przez te jednostki żelastwo użyt
kowe należy sprzedawać jednostkom gospodarki nie uspołecznionej lub osobom fizycznym.

zbieraczy zawodowych i niezawodow ych,

;..- d ozorców budynków mieszkalnych,
..... organ izacji

społecznych

oraz

mł o dzi eżowy ch.

3. Zaleca się Centrali Gospodarki Zł o m e m "Centroi upoważnionym przez nią jednostkom oraz administracjom budynków mieszkalnych stosowanie różnych form
lokalnych zbiórek surowców wtórnych metali (np. przez
dozorców domowych, miejscowe organizacje społeczne,
młodzi e żowe, ochotników spośród lokatorów bloku itp.),
okresowe przeprowadzanie ich w połączeniu ze skupem w
terminach podanych do wiadomości lokatorom.
złom"

Rozdział

Obowiązki

jednostek, w których
metali.

IV
powstają

a)

cięciu

na wymiary wsadowe i sortowaniu,

b) prasowaniu blach i drutów,

surowce wtórne

§ 7. 1. Jednostki gospodarki uspołecznionej, w których powstają surowce wtórne metali , obowiązane są do
feh zbierania.

2. Agregaty służące do obróbki metali należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia o sł a niające, chroniące odpady przed rozproszeniem, pomieszaniem gatunków i za-

c) kruszeniu wiórów

długich,

d) brykietowaniu wiórów krótkIch.
2. W celu zapewnienia warunków wstępnego przerobu, o którym mowa w ust. 1, należy instalować odpowiednie urządzenia, takie jak paczkarki hydrauliczne, kruszarki, nożyce mechaniczne, brykieciarki itp.
§ 10. Jednostki gospodarki uspołecznionej, prowadzące
procesy przetwórstwa metalurgicznego lub przeróbki chemicznej metali, są obowiązane do zużywania własnych surowcÓw wtórnych metali, po uprzednim uzyskaniu zgody
właściwej jednostki wyrr: ienionej w § 2.
§ 11.

1. Posiadane s urowce wtórne metali n a leży zajednostce uprawn ionej do ich skupu.

oferować właściwej

2. Ogólne warunki umów sprzedaży surowców wtórnych metali regulują odr ęb ne przepisy.
§ 12. 1. Znalezione w surowcach wtórnych metali
przedmioty mające wart oś ć historyczną, naukową lub
artystyczną należy zabezp ie czyć oraz zgłosić muzeom lub
jednostkom ,upoważnionym do ich zakupu.

-

Monitor Polski Nr 21

237

2. Tryb i zasady przekazywan ia przedmiotów wymienionych w ust. 1 regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U.
Nr 10, poz. 48) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Upoważnia się jednostki gospodarki uspołecznionej
do nieodplatn ego przekazywania surowców wtórnych m etali placówkom naukowym, s z k o ł om i orga nizac jom społecznym na cele dydaktycz ne.
Rozdział

V

Zasady odzysku i zagospodarowania odpadów oraz
wymagającego specjalistycznego przerobu_

złomu

1. J e dnostki gospodarki uspołecznion e j są obolub us zkod zone akumul a tory
kw asowe, zasadowe, ich części i baterie oraz spr zedawa ć
je jednostkom uprawnionym do ich skupu.
§ 13.

wią za ne zab ezpieczać zużyte

2. Jednostki uprawnione do regeneracji zużytych lub
us zkodzonych akumul a torów kw as owych są obowiązane
u zy skiwane w trakcie ich rozbiórki części ołow i ane, nie
n a dające s ię do re ge nera cji, i szlam ołowiu spr zedawa ć
j e dnostkom uprawnion ym do ich skupu.
3. Jednos tki uprawnione do skupu z użytych i us zkod zo nych akum ulatorów kwasowych są obowiąz a n e wys tawiać sprzed a ją cy m pokwitowania, stanowiące pods ta wę
d o nabywania nowych akumulatorów bez kaucji. Pokwitow an ia powinny określać ciężar akumulatora oraz za pła co

-
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J ednostki gospodarki usp o łecznionej posialiny I s ita stalowe oraz sita z metali nieże
laznych są obowiązane z a bezpieczyć je i zgł a szać Cenlrali
Zb ytu Wyrobów Me talowych, która jest obowiązana w
ter minie trzec h miesi ę cy od daty zg ło sz e nia wydć decyzję
co do dalszeg o ich zagos pod a rowania.
§ 17.

1.

dające zużyte

2. Z bywanie zużytych lin i sit na z ł o m może n a st ą p i ć
na podstaw ie z aŚ W i adczenia, wydanego przez
Centralę Zbytu Wyrobów
Metalowych, stwi er dz ają cego
zakwalifikowanie ich do surowców wtórnych metali.
wyłącznie

§ 18. Jednostki gospodarki uspoł e cznionej prodUKujące
lub zużywające lampy elektronowe do różn y ch ap ar a tów
o raz urządzeń. np. takich jak ra d ioodbiorniki, telewizory,
apar a ty rentgen owskie, są obowiązane zb ier ać w toku produkcji, remontów lub napraw gwar a ncyj'lych i przedgwarancyjnych wybrakow ane , uszkodzone lub zużyte lampy
elektronowe , w celu od zysk a nia za war tyc h w nich metali,
tj . w olframu, niklu, m olibd " nu, kadmu Itp., i sp rze dawać je
je dnostkom uprawnionym do ich skupu.

J edn ostki orga n izacyjne r esortów przemysłu
i przemysłu maszy nowe go, w k tór ych do produkcji wyrobów stosowane są melale rzadkie, jak wolfra m,
mol ibden, ta ntal, tyta n, selen, ge rman, ind orn ich stopy
w posta ci drutów, prqtów, t a śm, folii, bl a ch , rllrek, wl e wków i site k, są obow i ą za ne zb i er a ć suro wce wtórne ty ch
metali, takie jak np . o p i łki, w ióry , szl a m y, r oztwory potrawi enne , pasty, i sprzedawać jednostkom upoważnionym
do ich skupu.
§ 19.

cię ż ki ego

ną na leżność.

4.
torów
-

Jedno stk i uprawnione do skupu
zasadowy ch:
kadm owo-'n iklowych,

zużyt y ch

akumula-

n ik lo wo-żelazowych ,

srebr owo-cynkowych,
p rowad zą ewid enc j ę ich sku pu. W ysta wio ne przez n ie pok witowania dostaw stanowią podstawę do za k upu n owy ch
a kumul at orów tych samych typów bez ka ucji.
§ 14. J e dn ostki gospod a rki u spo łe czn ioneJ uzysk u jące
surowc e wtórne w postaci odpadów i złom u srebru, jego
s topó w oraz odpadów m ate ri a łów srebronośnych są obow iązan e zbi e r a ć te surowce
i s p rz e dawać jednostk om
up raw nionym do ich skupu.

1. J e dnostki gospodarki uspoł e czn ionej są oboz z uży t y ch n a rzędzi r esztki węglików
s p ie k a nych (n ak ł ad ki lub wkładki) i po zabe zpi ecze niu ich
p rze d zanieczyszcze niem oraz pomieszaniem z innymi meta lami sprzed awa ć jednostkom uprawnionym do ich skupu.
§ 15.

w ią z a ne

odd zielać

§ 20. J e dnostki gospodarki uspołeczn i on e j. zużywające
to pn iki mang a nowe do spawania autom a tycznego łuki em
krytym, są obowiązane do zbierania żu ż la p o wstaj ąc ego w
czasie s pawa nia ora z zaoferow a nia do skupu uprawnionym
je dnostk om .
usp o ł e c z n i on e j posiadaodl ewni e metali są ob o wiązane d o odzyskiwania, segreg owa n ia i dostar cz an ia właściwy m odb iorcom w sz::Jkich
odpadów stali , żeliwa , metali nież e laznyc h i ich stopó w
z mas i pi asków form iersk ich o raz rdzeniov/y ch, jak równ ież z żużli i popio ł ów piecowych, a w s ZC2 ególn oś ':i odpr yskó w , zgorze lin, za lewe k , zgarów, szl am ó w , szp:J ek formi erskich, podpórek rd ze ni owych, rd ze ni itp.

§ 21. 1. J e dnostki gospo darki

jące

2. Dla umo ż liw i e nia odzysku surowc ów wtórnych metali, o kt ó r yc h mowa w ust. l, n a lC'Ży wyp osa żyć odlewnie
metali w od powie dnie ur ządze n ia. Za kr y te r iu m insta lo wan ia omawianych ur ządze ń n a leży pr zy j ąć efektywność ich
wykorzy stan ia .

2. W ra zie niem oż ności oddzielania res ztek węglików
s pieka nych z zużytych n arzędzi należy zbi e rać te narz ę 
d zia i dostarczać je w oddzielnych partia ch do jednos tki
up ra wnionej do ich s k upu.
1. J e dn ostk i gospodarki uspoł e czn io n ej są obodo odzysk iw ania i gromadzenia kabli oraz przew odów przeznaczonych na surowce wtórne m etali i do
s przedaż y ich jednostkom uprawnionym do ich sk upu.
§ 16.

w iąza ne

2. Rozbi eranie kabli i przewodów we własnym zak resie m o że być dokonywane jedynie w tych jednos tkac h,
które posiadają urzą dze nia zap o biegające utlenia n iu metali zawartych w kablach i przewodach,

Rozdział

Postanowienia

VI
końcowe.

J ed n ostki gospodarki usp o łec z nionej zajmuskupem, przerobem i zbyw an iem surowców wtó rn yc h me tali są ob ow i ąza ne s p r a w dzi ć, czy w s uro wc ach tyc h nie zn a jd u ją s ię mat e riuły wyb uc howe
i przedmioty niebezp ieczne pochodze nia wo jskowego l ub
prze mysłoweg o, któr e z uwagi na swe właściwości wybuch owe, ł a t wo paln e, żrąc e lu b inne stwarzają nie bezpieczeń stwo w razie niewlaściweg o obchodzenia się z nimi,
§ 22. 1.

j ące s ię

zbiórką,
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2. Znalezione wśród surowców wtórnych metali mai przedmioty, o których mowa w ust. 1, należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom postronnym. Znalezienie ich należy zgłosić właściwe
mu organowi administracji państwowej, który zawiadamia
jednostkę
wojskową
odpowiedzialną
za prowadzenie
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. Przedmioty te mogą
być przeznaczone na surowce wtórne metali po usunięciu
s nich materiałów wybuchowych lub innych elementów
niebezpiecznych oraz po sporządzeniu przez jednostkę
wojskową odpowiedniego protokołu. Szczegółowe zasady
l tryb postępowania z materiałami i przedmiotami, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
teriały

3. Każda przesyłka surowców wtórnych metali dokonywana transportem kolejowym lub samochodowym powin.J).a być zaopatrzona przez nadawcę w stwierdzenia
o tre~ci : "wolne od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - skontrolowano". Stwierdzenie to powinno być
czytelnie podpisane przez kontrolującego załadunek i zaopatrzone pieczątką nadawcy. Za prawidłowość oświad
czenia ponoszą odpowiedzialność osoby zatrudnione przy
kontroli- załadunku surowców wtórnych metali.

4) instrukcja nr 3 Przewodniczącego Państwowej Komisji
Planowania Gospodarczego i Mi,n istra Przemysłu Maszynowego z dnia 11 lipca 1955 r. w s'p rawie kwalifikowania na złom kabU i przewodów (Biuletyn
PKPG nr 19, poz. 74),
5)

zarządzenie nr 166 Ministra
Przemysłu
Ciężkiego
z dnia 24 sierpnia 1963 r. w sprawie obowiązku przesiewania względnie przerabiania odlewniczych żużli
i zużytych mas formierskich oraz rdzeniowych w celu
wyeliminowania odpadów metali nieżelaznych ! żelaz
nych,

6) pismo okólne Pełnomocnika Rządu do Spraw Surowców Wtórnych Żelaza! Stali oraz Metali Nieżelaznych
z dnia 20 maja 1964 r. (znak: BPRz/611/64) w sprawia
skupu zużytych lub uszkodzonych akumulatorów zasadowych - tymczasowe warunki skupu i dostaw
akumulatorów kadmowo-niklowych,
Pełnomocnika Rządu do Spraw
Surowców Wtórnych Żelaza i Stali oraz Metali Nieżelaznych z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie skupu
węglików spiekanych z zużytych narzędzi,

1) pismo okólne nr 244

-,

§ 23. Tracą moc:

nr 44 Przewodniczącego Państwowej Komisj i Planowania Gospodarczego i Ministra Przemysłu
Cię żkiego z dnia 5 lutego 1952 r. w sprawie zagospodarOwania nie eksploatowanych kabli I przewodów
oraz wlaściwego wykorzystania złomu kabli i przewodów (Biuletyn PKPG nr 8, poz. 51),
2) zarządzenie nr 348 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 październi
ka 1952 r. w sprawie gospodarowania zużytymi akumulatorami i bateriami akumulatorowymi,
3) zarządzenie nr 368 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 listopada
1952 r. w sprawie zabezpieczenia węglików spiekanych z zużytych narzędzi wysokosprawnych (Biuletyn
PKPG nr 54, poz. 238)"
1)

zarządzenie

8) pismo okólne nr 513 Pełnomocnika Rządu do Spraw
Surowców Wtórnych Żelaza i Stali oraz Metali Nieżelaznych z dnia 23 maja 1966 r. w sprawie zagospodarowania żużli i to'p ników manganowych, powstają
cych przy spawaniu i napawaniu łukiem krytym,
9)

zarządzenie nr 130
Ministra Przemysłu Ciężkiego
z dnia 18 października 1967 r. w sprawie usprawnienia gospodarki metalami nieżelaznym! i ich surowcami wtórnymi w jednostkach resortu przemysłu cięż
kiego.

§ 24.
1914 r.

Zarządzenie

wchodzi w

Przewodniczący Państwowej

życie

z dniem 1 lipca

Rady Gospodarki
Materiałowej:

E. Szyr

Załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 22 maja

1974 r. (poz. 126).

WYKAZ SUROWCOW wrORNYCH METALI
1. Surowce wtórne ze stali! żeliwa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odpady i złom stali niestopowych.
odpady i złom stali stopowych.
odpady i złom żeliwa,
złom lin stalowych,
złom sit stalowych,
złom węglików spiekanych z narzędzi,
odpady stall niestopowej ! stopowej oraz żeliwa,
powstające w czasie przerobu metalurgićznego w
postaci: zgorzeliny, zgarów, żużli, szlamów, odpadów z mas ! piasków formierskich oraz rdzeniowych.

II. Surowce wtórne z metal!
1) odpady l
~) odpady i

złom

nieżelaznycht

miedz!,

złom mosiądzu.

3) odpady l

złom brązu,

4) odpady 1 złom cyny i stopów cyny,
5) odpady!

złom ołowiu

6) odpady i

złom

i stopów

ołowiu,

niklu i stopów niklu,

7) odpady 1 złom cynku i stopów cynku,
8) odpady i

złom

magnezu ! stopów magnezu,

9) odpady i

złom

aluminium i stopów aluminium,

10) odpady metalurgiczne miedzi, cyny, ołowiu, niklu, cynku, magnezu i aluminium oraz ich stopów
w postaci - skrzepów (rozprysków i rozlewów),
zgorzeliny, zgarów, odsiewków metalicznych, popiołów, żużli, szlamów, opiłek i pyłów szlifierskich,
pyłów i nasięków metalicznych powstających w
czasie przerobu metalurgicznego. chemicznego lub
mechanicznego metali nieżelaznych i ich stopów,
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11)

złom

sit

-

fosforo-brązowych

żelaznych
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I z innych metali nie-

IV. Inne surowce wtórne z metali :

oraz ich stopów,

1)

.; "

12) złom kabli i przewodów nie rozbrojonych,
13)

złom

z
14)

złom nie rozbrojonych akumulatorów zasadowych
niklowo-kadm owy ch i niklowo-żelazowych oraz
sre browo-cynkowych - bez elektrolitu lub z je go
resztkami,
zł om

3) odpady metali
4) odpad y i

żeliwa

z

-

powłoką

meta li

-

ni eżelaznych:

l) odpady i złom stali i żeliwa pokryte
stopami cynowo-ołowiowymi,
2) odpady i

złom

stali i żeliwd pokryte
i niklem.

cyną

miedzią,

po wsta jącę

przy

półprzew odnikowych,

złom

srebra oraz jego stopów l odpady
w postaci:
materiałów światłocz ułych, takich jak np: klisze rentgenowskie, ścinki klis z, błony i taśmy .
filmowe, zużyte utrwalacze fotograficzne,
mułków i szlamów odpadowych, występujących
przy zastosowa niu azo tanu srebra i -innych
związków srebra, takich jak np.: bromek, chlorek, węglan i cyjanek srebra oraz różnego ro- .
dzaju pasty srebrne,
wszelkich
innych
odpadów zaw ier ających
związki srebra.

srebro nośne

lamp elektronowych.

III. Surowce wtór"ne ze stali i

żużle z topnik ów man ganowych,
spawaniu łukiem krytym .

2) odpady i złom metali rza dkich: mol ibdenu, wolframu, selenu, tantalu, tytanu, indu, germanu oraz
ich st opów w każdej posta ci,

nie rozbrojonych akumulatorów kwasowych

zawartością ołowiu,

15) odpady i

Poz. 126

-

oraz
mo-

-

siądzem, brązem

t
Załącznik nr 2 do zarządzenIa Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Mater ia łowej z dnia 22 maja

1974 r. (poz. 126).

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH MET ALI

Lp.

Nazwa jednostki

Wyszczególnienie skupowanych surowców
wtórnych metali

2

3

przerobu złomu metali podległe
Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom" i upoważnione przez nią jednostki

2

Przedsiębiorstwa

1)
2)
3)
-4)

odpady I złom stali niestopowych,
odpady i złom stali stopowych,
odpady i złom żeliwa,
odpady metalurgiczne stali niestopowych, stopowych
i żeliwa

Przedsiębiorstwo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

odpady i złom miedzi,
odpady i złom mosiądzu,
odpady i złom brązu,
odpady i złom cyny i stopów cyny,
odpady i złom ołowiu i stopów ołowiu,
odpady l złom niklu i stopów niklu,
odpady i złom cynku i stopów cynku,
odpady i złom magnezu i stopów magnezu,
odpady i złom aluminium i stopów aluminium ,
odpady metalurgiczne: miedzi, cyny, ołowiu, niklu,
cynku, magnezu i aluminium oraz ich stopów - w
postaci: skrzepów (rozpr ysków i rozlewkówl. zgorzeliny, zgarów, odsiewków metalicznyeh, popiołów,
żużli, szlamów, opiłków i pyłów szlifierskich, pyJów
i nasieków metalicznych powstających w czasie
przerobu metalurgicznego, chemicznego lub mechanicznego,
złom kabli i przewodów nie rozbrojonych,
złom zużytych lamp elektronowych (bez szkła),
odpady i złom stali i żeliwa pokryte cyną oraz stopami cynowo-ołowiowymi,
odpady i złom stali i żeliwa pokryte miedz ią , mosiądzem, brązem i nikl em

Przerobu Wtórnych Metali Nie"Wtórmet" oraz przedsiębiorstwa przerobu złomu metali podległe Centrali Gospodarki
Złomem "Centro z łom" i upoważnione przez nią
jednostki
żelaznych

11)
12)
13)
14)

-~
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Lp.

Nazwa jednostki

Wyszczególnienie skupowanych surowców
wtórnych metali

1

2

3

3

Przedsiębiorstwa

przerobu złomu metali podległe
Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom" i upoważnione przez niq jednostki

.4

Przedsiębiorstwo

I

Licencjonowane Stacje Obsługi Akumulatorów
uprawnione do regeneracji akumulatorów przez
Elektrochemiczne "CenZjednoczońe
Zakłady
tra" - Zakład Remontu I Dozoru Akumulatorów

6

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "Centra" - P ozna ńskie Z ak łady El ektrochemiczne

7

"Wolframit"

żelaznych

Przerobu Wtórnych Metali Nie"Wtórmet"

zlom zużytych, nie rozbrojonych akumulatorów kwasowych z zawartością ołowiu

złom zużytych,

nie rozbrojonych akumulatorów zasadowych:
- kadmowo-nikl owych,
- niklowo-żelazo wych,
- srebrowo-cynkowych,
bez elektrol~tu lub z jego r esztkami

,

Zakład

złom zuż ytyc h węglików

Wytwórczy Huty "Ba.ildon",
ul. Postępu ..

spiekanych z

narzędzi

Warszawa-Służew iec ,

•

,

Centrala Handlowa Metal! Nieżelaznych w Katowicach i upoważn i one przez nią jednos tki

.

-

"

•
.10

odpady i złom srebra przemysłowego I jego stopów oraz
odpady srebronośne w postaci:
- materiałów św iatło czułych, jak np.: klisze rentgenowskie, ich ścinki , błony i taśmy filmowe, zużyty utrwalacz fotograficzny,
- mułków I szlamów odpadowych, występujących przy
zastos owaniu azotanu srebra, jak np.: bromek srebra,
chlorek srebra, węglan srebra, cyj anek srebra, różnego rodzaju pasty srebrowe,
- wszelkich innych odpadów zawier a jących związk i
srebra,
- odpady i złom selenu, tytanu, tantalu i ich stopów w
każdej postaci

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "Centra" - Zakład Elektrochemiczny w Brzeziu nad
Odrll

żużel z topników ITIanganowych
wanlu lukiem krytym

Kombinat Techniki Swietlnej "Polam" w Wanzawie oraz upoważnione przez niego jednostki

odpady I

złom

pows tający

wolframu I molibdenu w

każdej

przy spa-

postaci

I

11

Zjednoczenie Przemysłu Elektr onicznego "Unitra" w Warszawie oraz upo waż nione przez nie
jednostki

odpady I złom Indu, germanu oraz metali
kowych w każdej postaci

półprzewodni-
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