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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 kwietnia 1974 r. w sprawie go
spodarowania surowcami wtórnymi metali (Monitor Polski 
Nr 17, poz. 104) zarządza się, co następuje: 

Rozd zia ł I 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Surowcami wtórnymi mztali w rozumieniu za
rządzenia są odpady i złom stali, żeliwa, metali nieżelaz

n ych i ich stopów, z wyjątkiem złota, platyny i platynow
ców oraz ich stopów, jak również odpady z zawartością 
zw iązków chemicznych me tali, wymienione w załączniku 

nr l. 

2. Przez odpady metali na l eży rozum ieć: 

1) odpady powstające w procesach wytwarzania i prze
twarzania metali na zimno i gorąco w hutach, odlew
niach i rafineriach metali (złom obiegowy metali), 

2) odpady powstające w procesach przetwórczych na 
zimno, którym pod<iawane są półwyroby i wyroby me
talowz, w tym także odpady metaliczne i me ta lonośne 

uzyskiwane w procesach galwanotechnicznych. 

3. Przez złom metali należy rozumieć zniszczone lub 
uszkodzone w toku procesów eksploatacyjnych wyroby 
z metali i ich części, nie nadające się do dalszego używania 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Rozdział II 

Bilansowanie i rozdział surowców wtórnych metalI. 

§ 2. 1. Wymienione niżej jednostki organizacyjne 
sporządzają projekty bilansów pozyskiwania i zagospoda
rowania w skali ogólnokrajowej oraz przewidziane w od
rębnych przepisach plany rozdziału surowców wtórnych 
metali: 

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 za
kładach 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, 

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 : 
a) odpadów: 

- stali niestopowych i stopowych, 
- żeliwa; 

o których mowa w § 1 usl. 2 pkt l, 
b) odpadów z topników manganowych, 

4) Kombinat Techniki Swietlnej "Pola m" w zakresie zło
mu i odpadów wolframu i molibdenu, 

5) Zj zdnoczenie Przemysłu Elektronicznego "Unitra" w 
zakresie odpadów i złomu indu, germanu oraz metali 
półprzewodnikovvych. 

2. Ponadto do zakresu działania jednostek, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-3, należy: 

1) inicjowanie przedsięwzię ć usprawniających gospodaro
wanie surowcami wtórnymi, 

2) przedstawianie odpowiednim ministerstwom i zarzą

dom centralnych związków spółdzielni wniosków o ce
lowości instalowania urządzeń do wstępnego przera
biania surowców wtórnych metali w miejscach ich 
powstawania (pozyskiwania), 

3) wyrażanie zgody na zwalnianie j ednostek gospodarki 
uspołecznione j w uzasadnionych wypadkach od obo
wiązku określonego w § 7 ust. 3, 

4) po<iejmowanie decyzji o przeznaczeniu na inne cele 
lub zniszczenie surowców wtórnych metali nie nada
jących się do zagospodarowania w trybie określonym 
w zarządzeniu, 

5) okresowa i dorażna kontrola prawidłowości gospoda
rowania surowcami wtórnymi metali w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej , w których powstają odpa
dy 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 po-

trzeby .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
prowadzający kontrolę sporządza protokół. Jeden egzem
p larz tego protokołu inspektor doręcza dyrektorowi (kie
rownikowi) kontrolowane j jednostki. 

5. Jednostka upoważniona do kontroli przesyła pro
tokół z kontroli jednostce nadrzędnej nad jednostką kon
trolowaną. 

§ 4. Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych na zasadzie 
wyłączności kwalifikuje używane liny i s ita stalowe oraz 
sita z metali ni eżelaznych i ich stopów do dalszego zago
spodarowania. 

Rozdział III 

Skup surowców wtórnych metali. 

,§ 5. 1. Skup i zbywanie skupionych surowców wtór
nych metali prowadzą na zasadzie wyłączności jednostki 
organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do zarzą-

dzenia. / 

2. Jednostki, o których mowa w ust. l, mogą upowa ż

nić inne jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspo
łe cznion e j do skupu i zbywania surowców wtórnych me
tali. 

§ 6. 1. Obowiązek organizowania skupu surowców 
wtórnych metali z zakładów nie uspołecznionych i gos po
darstw domowych, z wyłączeniem skupu srebra , spoczywa 
na Centrali Gospodarki Złomem "Cen trozłom" i upoważ
nionych przez nią jednostkach. 

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

- stalej s iec'i punktów skupu, 

;..- ruchomych punktów skupu, 

;..- ajencyjnych punktów skupu, 

~ zbieraczy zawodowych i niezawodow ych, 

;..- dozorców budynków mieszkalnych, 

..... organizacji społecznych oraz młodzieżowych. 

3. Zaleca się Centrali Gospodarki Zł omem "Centro
złom" i upoważnionym przez nią jednostkom oraz admini
stracjom budynków mieszkalnych stosowanie różnych form 
lokalnych zbiórek surowców wtórnych metali (np. przez 
dozorców domowych, miejscowe organizacje społeczne, 

młodzieżowe, ochotników spośród lokatorów bloku itp.), 
okresowe przeprowadzanie ich w połączeniu ze skupem w 
terminach podanych do wiadomości lokatorom. 

Rozdział IV 

Obowiązki jednostek, w których powstają surowce wtórne 
metali. 

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

2. Agregaty służące do obróbki metali należy wypo
sażyć w odpowiednie urządzenia osła niające, chroniące od
pady przed rozproszeniem, pomieszaniem gatunków i za-

. n ieczyszczeniem oraz zaopatrzyć w wywieszki określające 
cechę materiałową lub skład chemiczny obrabianego me
talu. 

3. Uzyskane odpady należy gromadzić w odrębnych, 

oznakowanych pojemnikach, z zachowaniem podziału we
dług obowiązujących norm. 

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

§ 8. 1. Z posiadanych surowców wtórnych metali na
leży wysortowywać przedmioty ze stali i żeliwa nadająca 

się do dalszego używania bez przetopu (tzw. żelastwo 

użytkowe). 

2. Zelastwo użytkowe nie wykorzystane na własne 
. potrzeby produkcyjne i remontowe należy sprzedawać do 

dalszego zagospodarowania jednostkom gospodarki uspo
łecznionej, a nie nabyte przez te jednostki żelastwo użyt
kowe należy sprzedawać jednostkom gospodarki nie uspo
łecznionej lub osobom fizycznym. 

3. Jeżeli w skład sprzedawanego jako żelastwo użyt

kowe przedmi otu wchodzą części z metali nieżelaznych, 

bez których byłby on nieużyteczny dla nabywcy, przed
miot ten może być sprzedany w całości. 

4. Zabrania się sprzedaży jako żelastwo użytkowe 

% przeznaczeniem na cele budowlane złomu szyn kolejo
wych normalnotorowych i tramwajowych. 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy stoso
wania złomu szyn do obudowy górniczej, budowy i n apra
wy torów bocznicowych, torów jezdnych dla dżwigów bu
dowlanych i innych torowisk. 

§ 9. 1. Jednost1.ci gospodarki uspołecznionej są obo
wiązane do dokonywania w ekonomicznie uzasadnionych 
wypadkach wstępnego przerobu posiadanych surowców 
wtórnych, polegającego na: 

a) cięciu na wymiary wsadowe i sortowaniu, 

b) prasowaniu blach i drutów, 

c) kruszeniu wiórów długich, 

d) brykietowaniu wiórów krótkIch. 

2. W celu zapewnienia warunków wstępnego przero
bu, o którym mowa w ust. 1, należy instalować odpowied
nie urządzenia, takie jak paczkarki hydrauliczne, kruszar
ki, nożyce mechaniczne, brykieciarki itp. 

§ 10. Jednostki gospodarki uspołecznionej, prowadzące 
procesy przetwórstwa metalurgicznego lub przeróbki che
micznej metali, są obowiązane do zużywania własnych su
rowcÓw wtórnych metali, po uprzednim uzyskaniu zgody 
właściwej jednostki wyrr: ienionej w § 2. 

§ 11. 1. Posiadane surowce wtórne metali na leży za
oferować właściwej jednostce uprawnionej do ich skupu. 

2. Ogólne warunki umów sprzedaży surowców wtór
nych metali regulują odrębne przepisy. 

§ 12. 1. Znalezione w surowcach wtórnych metali 
przedmioty mające wartoś ć historyczną, naukową lub 
artystyczną należy zabezp ieczyć oraz zgłosić muzeom lub 
jednostkom ,upoważnionym do ich zakupu. 
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2. Tryb i zasady przekazywan ia przedmiotów wymie
nionych w ust. 1 regulują przepisy ustawy z dnia 15 lute
go 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. 
Nr 10, poz. 48) i wydane na jej podstawie przepisy wy
konawcze. 

3. Upoważnia się jednostki gospodarki uspołecznionej 
do nieodplatn ego przekazywania surowców wtórnych me
tali placówkom naukowym, szk o łom i orga nizacjom spo
łecznym na cele dydaktycz ne. 

Rozdział V 

Zasady odzysku i zagospodarowania odpadów oraz złomu 
wymagającego specjalistycznego przerobu_ 

§ 13. 1. J ednostki gospodarki uspołecznion e j są obo
wiąza ne zabezpieczać zużyte lub uszkodzone akumula tory 
kwasowe, zasadowe, ich części i baterie oraz sprzedawać 
je jednostkom uprawnionym do ich skupu. 

2. Jednostki uprawnione do regeneracji zużytych lub 
us zkodzonych akumul atorów kwasowych są obowiązane 

u zyskiwane w trakcie ich rozbiórki części ołow i ane, nie 
nadające s ię do rege neracji, i szlam ołowiu sprzedawać 

j ednostkom uprawnionym do ich skupu. 

3. Jednos tki uprawnione do skupu zużytych i us zko
dzo nych akum ulatorów kwasowych są obowiązan e wy
s tawiać sprzed a jącym pokwitowania, stanowiące podsta wę 

d o nabywania nowych akumulatorów bez kaucji. Pokwito
w an ia powinny określać ciężar akumulatora oraz za pła co
ną należność. 

4. Jednostk i uprawnione do skupu zużytych akumula-
torów zasadowych: 

- kadmowo-'niklowych, 

- niklowo-żelazowych, 

- srebrowo-cynkowych, 

prowadzą ewidenc j ę ich sku pu. W ysta wio ne przez n ie po
k witowania dostaw stanowią podstawę do zak upu nowych 
akumul atorów tych samych typów bez ka ucji. 

§ 14. J edn ostki gospod arki u społe czn ioneJ uzysk u jące 
surowce wtórne w postaci odpadów i złom u srebru, jego 
s topó w oraz odpadów mate ri a łów srebronośnych są obo
wiązane zbi er a ć te surowce i s przedawać jednostk om 
uprawnionym do ich skupu. 

§ 15. 1. J ednostki gospodarki uspołeczn ionej są obo
wiąz a ne oddzielać z z uży tych n a rzędzi r esztki węglików 
sp iekanych (n ak ładki lub wkładki) i po zabezpiecze niu ich 
p rze d zanieczyszczeniem oraz pomieszaniem z innymi me
ta lami sprzedawa ć jednostkom uprawnionym do ich skupu. 

2. W ra zie niem ożności oddzielania res ztek węglików 
s pieka nych z zużytych n arzędzi należy zbierać te narzę
dzia i dostarczać je w oddzielnych partiach do jednos tki 
upra wnionej do ich skupu. 

§ 16. 1. J ednostk i gospodarki uspołe czn io nej są obo
wiąza ne do odzysk iw ania i gromadzenia kabli oraz prze
w odów przeznaczonych na surowce wtórne metali i do 
sprzedaży ich jednostkom uprawnionym do ich sk upu. 

2. Rozbieranie kabli i przewodów we własnym zak re
sie może być dokonywane jedynie w tych jednos tkach, 
które posiadają urządze nia zapobiegające utlenia n iu me
tali zawartych w kablach i przewodach, 

§ 17. 1. J ednostki gospodarki uspołecznionej posia
dające zużyte liny I s ita stalowe oraz sita z metali nieże

laznych są obowiązane za bezpieczyć je i zgła szać Cenlrali 
Zb ytu Wyrobów Me talowych, która jest obowiązana w 
terminie trzech miesi ę cy od daty zg łosze nia wydć decyzję 

co do dalszeg o ich zagos pod arowania. 

2. Zbywanie zużytych lin i sit na z ł om może na stąp i ć 

wyłącznie na podstawie zaŚ W i adczenia, wydanego przez 
Centralę Zbytu Wyrobów Metalowych, stwi erdzającego 

zakwalifikowanie ich do surowców wtórnych metali. 

§ 18. Jednostki gospodarki uspoł ecznionej prodUKujące 
lub zużywające lampy elektronowe do różn y ch apar a tów 
oraz urządzeń. np. takich jak rad ioodbiorniki, telewizory, 
apara ty rentgenowskie, są obowiązane zb ier ać w toku pro
dukcji, remontów lub napraw gwara ncyj'lych i przedgwa
rancyjnych wybrakowane , uszkodzone lub zużyte lampy 
elektronowe, w celu od zyska nia za war tych w nich metali, 
tj . wolframu, niklu, molibd" nu, kadmu Itp., i sprzedawać je 
jednostkom uprawnionym do ich skupu. 

§ 19. J edn ostki organ izacyjne resortów przemysłu 

ciężki ego i przemysłu maszy nowego, w k tórych do produk
cji wyrobów stosowane są melale rzadkie, jak wolfram, 
mol ibden, ta ntal, tyta n, selen, german, ind orn ich stopy 
w postaci drutów, prqtów, t a śm, folii, bl ach , rllrek, wlew
ków i sitek, są obow i ąza ne zb i er a ć surowce wtórne tych 
metali, takie jak np . o p i łki, wióry, szl a my, roztwory po
trawi enne , pasty, i sprzedawać jednostkom upoważnionym 
do ich skupu. 

§ 20. J ednostki gospodarki uspołeczn i on e j. zużywające 

to pn iki manga nowe do spawania automa tycznego łukiem 

krytym, są obowiązane do zbierania żuż la p o wstającego w 
czasie spawania oraz zaoferow ania do skupu uprawnionym 
jednostkom. 

§ 21. 1. J ednostki gospodarki uspo łe czn i on e j posiada
j ą ce odl ewni e metali są obo wiązane d o odzyskiwania, se
gregowa n ia i dostar czan ia właściwym odb iorcom wsz::Jkich 
odpadów stali , żeliwa , metali nieżelaznych i ich stopów 
z mas i pi asków form iersk ich oraz rdzeniov/y ch, jak rów
n ież z żużli i popio łów piecowych, a w s ZC2ególnoś ':i od
pr yskó w, zgorze lin, za lewek, zgarów, szl amów, szp:J ek for
mierskich, podpórek rdze ni owych, rdze ni itp. 

2. Dla umożliw i e nia odzysku surowców wtórnych me
tali, o których mowa w ust. l, n a lC'Ży wyposa żyć odlewnie 
metali w od powiednie urządzen ia. Za kr y te r ium insta lo wa
n ia omawianych urządze ń należy przy j ąć efektywność ich 
wykorzystania . 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe. 

§ 22. 1. J ed nostki gospodarki uspo łecz nionej zajmu
j ące s ię zbiórką, skupem, przerobem i zbywan iem surow
ców wtórn yc h me tali są obow i ąza ne s p r a wdzi ć, czy w s u
ro wcach tych nie zn a jd u ją s ię mate riuły wyb uchowe 
i przedmioty niebezp ieczne pochodze nia wo jskowego lub 
przemysłowego, które z uwagi na swe właściwości wybu
ch owe, ł a t wo palne, żrące lub inne stwarzają nie bezpie
czeństwo w razie niewlaściweg o obchodzenia się z nimi, 
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2. Znalezione wśród surowców wtórnych metali ma
teriały i przedmioty, o których mowa w ust. 1, należy za
bezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp do nich oso
bom postronnym. Znalezienie ich należy zgłosić właściwe
mu organowi administracji państwowej, który zawiadamia 
jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie 
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i in
nych 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 któ
rych mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Każda przesyłka surowców wtórnych metali doko
nywana transportem kolejowym lub samochodowym po
win.J).a być zaopatrzona przez nadawcę w stwierdzenia 
o tre~ci : "wolne od przedmiotów wybuchowych i niebez
piecznych - skontrolowano". Stwierdzenie to powinno być 
czytelnie podpisane przez kontrolującego załadunek i za
opatrzone pieczątką nadawcy. Za prawidłowość oświad

czenia ponoszą odpowiedzialność osoby zatrudnione przy 
kontroli- załadunku surowców wtórnych metali. 

-, 

§ 23. Tracą moc: 
1) zarządzenie nr 44 Przewodniczącego Państwowej Ko

misj i Planowania Gospodarczego i Ministra Przemysłu 
Ciężkiego z dnia 5 lutego 1952 r. w sprawie zago
spodarOwania nie eksploatowanych kabli I przewodów 
oraz wlaściwego wykorzystania złomu kabli i przewo
dów (Biuletyn PKPG nr 8, poz. 51), 

2) zarządzenie nr 348 Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 31 październi

ka 1952 r. w sprawie gospodarowania zużytymi aku
mulatorami i bateriami akumulatorowymi, 

3) zarządzenie nr 368 Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego z dnia 16 listopada 
1952 r. w sprawie zabezpieczenia węglików spieka
nych z zużytych narzędzi wysokosprawnych (Biuletyn 
PKPG nr 54, poz. 238)" 

4) instrukcja nr 3 Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego i Mi,nistra Przemysłu Ma
szynowego z dnia 11 lipca 1955 r. w s'prawie kwa
lifikowania 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 prze
siewania 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 Surow
ców Wtórnych Żelaza! Stali oraz Metali Nieżelaznych 
z dnia 20 maja 1964 r. (znak: BPRz/611/64) w sprawia 
skupu zużytych lub uszkodzonych akumulatorów za
sadowych - tymczasowe warunki skupu i dostaw 
akumulatorów kadmowo-niklowych, 

1) pismo okólne nr 244 Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Surowców Wtórnych Żelaza i Stali oraz Metali Nie
żelaznych z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie skupu 
węglików spiekanych z zużytych narzędzi, 

8) pismo okólne nr 513 Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Surowców Wtórnych Żelaza i Stali oraz Metali Nie
żelaznych z dnia 23 maja 1966 r. w sprawie zagospoda
rowania żużli i to'pników manganowych, powstają

cych przy spawaniu i napawaniu łukiem krytym, 

9) zarządzenie nr 130 Ministra Przemysłu Ciężkiego 

z dnia 18 października 1967 r. w sprawie usprawnie
nia gospodarki metalami nieżelaznym! i ich surowca
mi wtórnymi w jednostkach resortu przemysłu cięż
kiego. 

§ 24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1914 r. 

Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki 
Materiałowej: E. Szyr 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze
wodniczącego Państwowej Rady Go
spodarki Materiałowej z dnia 22 maja 
1974 r. (poz. 126). 

WYKAZ SUROWCOW wrORNYCH METALI 

1. Surowce wtórne ze stali! żeliwa: 

1) odpady i złom stali niestopowych. 
2) odpady i złom stali stopowych. 
3) odpady i złom żeliwa, 
4) złom lin stalowych, 
5) złom sit stalowych, 
6) złom węglików spiekanych z narzędzi, 
7) odpady stall niestopowej ! stopowej oraz żeliwa, 

powstające w czasie przerobu metalurgićznego w 
postaci: zgorzeliny, zgarów, żużli, szlamów, odpa
dów z mas ! piasków formierskich oraz rdzenio
wych. 

II. Surowce wtórne z metal! nieżelaznycht 

1) odpady l złom miedz!, 
~) odpady i złom mosiądzu. 

3) odpady l złom brązu, 

4) odpady 1 złom cyny i stopów cyny, 

5) odpady! złom ołowiu i stopów ołowiu, 

6) odpady i złom 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, nik
lu, cynku, magnezu i aluminium oraz ich stopów 
w postaci - skrzepów (rozprysków i rozlewów), 
zgorzeliny, zgarów, odsiewków metalicznych, po
piołów, żużli, szlamów, opiłek i pyłów szlifierskich, 
pyłów i nasięków metalicznych powstających w 
czasie przerobu metalurgicznego. chemicznego lub 
mechanicznego metali nieżelaznych i ich stopów, 



Monitor Polski Nr 21 - 239 - Poz. 126 

11) złom sit fosforo-brązowych I z innych metali nie
żelaznych oraz ich stopów, 

. ; " 

12) złom kabli i przewodów nie rozbrojonych, 

13) złom nie rozbrojonych akumulatorów kwasowych 
z zawartością ołowiu, 

14) złom nie rozbrojonych akumulatorów zasadowych 
niklowo-kadm owych i niklowo-żelazowych oraz 
sre browo-cynkowych - bez elektrolitu lub z jego 
resztkami, 

15) odpady i złom lamp elektronowych. 

III. Surowce wtór"ne ze stali i żeliwa z powłoką meta li 
nieżelaznych: 

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

2) odpady i złom stali i żeliwd pokryte miedzią, mo
siądzem, brązem i niklem. 

IV. Inne surowce wtórne z metali : 

1) żużle z topników manganowych, po wstającę przy 
spawaniu łukiem krytym . 

2) odpady i złom metali rza dkich: mol ibdenu, wol
framu, selenu, tantalu, tytanu, indu, germanu oraz 
ich stopów w każdej postaci, 

3) odpady metali półprzewodnikowych, 

4) odpady i złom srebra oraz jego stopów l odpady 
srebronośne w postaci: 

- materiałów światłoczułych, takich jak np: kli
sze rentgenowskie, ścinki klisz, 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, chlo
rek, węglan i cyjanek srebra oraz różnego ro- . 
dzaju pasty srebrne, 

- wszelkich innych odpadów zawierających 
związki srebra. 

Załącznik nr 2 do zarządzenIa Prze
wodniczącego Państwowej Rady Go
spodarki Materiałowej z dnia 22 maja 
1974 r. (poz. 126). 

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH MET ALI 

Lp. 

2 

Nazwa jednostki 

2 

Przedsiębiorstwa przerobu złomu metali podległe 
Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom" i upo
ważnione przez nią jednostki 

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

Wyszczególnienie skupowanych surowców 
wtórnych metali 

3 

1) odpady I złom stali niestopowych, 

2) odpady i złom stali stopowych, 

3) odpady i złom żeliwa, 

-4) odpady metalurgiczne stali niestopowych, stopowych 
i żeliwa 

1) odpady i złom miedzi, 

2) odpady i złom mosiądzu, 

3) odpady i złom brązu, 

4) odpady i złom cyny i stopów cyny, 

5) odpady i złom ołowiu i stopów ołowiu, 

6) odpady l złom niklu i stopów niklu, 

7) odpady i złom cynku i stopów cynku, 

8) odpady i złom magnezu i 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 rozlewkówl. zgo
rzeliny, zgarów, odsiewków metalicznyeh, popiołów, 
żużli, szlamów, opiłków i pyłów szlifierskich, pyJów 
i nasieków metalicznych powstających w czasie 
przerobu metalurgicznego, chemicznego lub mecha
nicznego, 

11) złom kabli i przewodów nie rozbrojonych, 

12) złom zużytych lamp elektronowych (bez szkła), 

13) odpady i złom stali i żeliwa pokryte cyną oraz sto
pami cynowo-ołowiowymi, 

14) odpady i złom stali i żeliwa pokryte miedzią , mo
siądzem, brązem i nikl em 

t 



, 
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Lp. 

1 

3 

.4 

I 

6 

7 

• 

• 

.10 

11 

Nazwa jednostki 
Wyszczególnienie skupowanych surowców 

wtórnych metali 

2 3 

Przedsiębiorstwa przerobu złomu metali podległe 
Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom" i upo-
ważnione przez niq jednostki 

Przedsiębiorstwo Przerobu Wtórnych Metali Nie- zlom zużytych, nie rozbrojonych akumulatorów kwaso-
żelaznych "Wtórmet" wych z zawartością ołowiu 

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

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "Cen- złom zużytych, nie rozbrojonych akumulatorów zasado-
tra" - Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne wych: 

- kadmowo-nikl owych, 
- niklowo-żelazowych, 

- srebrowo-cynkowych, 
bez elektrol~tu lub z jego resztkami 

"Wolframit" Zakład Wytwórczy Huty "Ba.ildon", złom zużytych węglików spiekanych z narzędzi 
Warszawa-Służewiec , ul. Postępu .. 

Centrala Handlowa Metal! Nieżelaznych w Ka- odpady i złom srebra przemysłowego I jego stopów oraz 
towicach i upoważn i one przez nią jednos tki 

, 
odpady srebronośne w postaci: 

- materiałów światło czułych, jak np.: klisze rentgenow-. skie, ich ścinki , błony i taśmy filmowe, zużyty utrwa-
lacz fotograficzny, 

- mułków I szlamów odpadowych, występujących przy 
zastosowaniu azotanu srebra, jak np.: bromek srebra, 
chlorek srebra, węglan srebra, cyj anek srebra, róż-

nego rodzaju pasty srebrowe, 
- - wszelkich innych odpadów zawier a jących związki 

" srebra, 
- odpady i złom selenu, tytanu, tantalu i ich stopów w 

każdej postaci 

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "Cen- żużel z topników ITIanganowych pows tający przy spa-
tra" - Zakład Elektrochemiczny w Brzeziu nad wanlu lukiem krytym 
Odrll 

Kombinat Techniki Swietlnej "Polam" w Wanza- odpady I złom wolframu I molibdenu w każdej postaci 
wie oraz upoważnione przez niego jednostki 

I 

Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego "Uni- odpady I złom Indu, germanu oraz metali półprzewodni-
tra" w Warszawie oraz upoważnione przez nie kowych w każdej postaci 
jednostki 
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