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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozo-
nowà (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia ewidencji substancji kontro-
lowanych;

2) tryb i sposób przekazywania informacji zawartych
w ewidencji substancji kontrolowanych;

3) wzory formularzy ewidencji substancji kontrolo-
wanych.

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).



§ 2. Ewidencj´ substancji kontrolowanych prowa-
dzi si´ na formularzach ewidencji:

1) produkcji substancji kontrolowanej, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, sto-
sowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i uniesz-
kodliwiania substancji kontrolowanej, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

3) wykonywanych zabiegów kwarantannowych
i przedwysy∏kowych przy u˝yciu bromometanu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Formularze ewidencji substancji kontrolowa-
nych wype∏nia si´ pismem r´cznym lub komputero-
wo. W przypadku wype∏niania komputerowego dane
zawarte w formularzach znajdujà potwierdzenie w co-
miesi´cznych wydrukach przechowywanych przez
podmiot. 

§ 4. 1. Dla ka˝dej substancji kontrolowanej lub
mieszaniny zawierajàcej takà substancj´ sporzàdza si´
oddzielny formularz.

2. Ewidencj´ substancji kontrolowanych prowadzi
si´ od chwili ich produkcji, przywozu do kraju lub od-
zysku do chwili ich ostatecznego wykorzystania,
unieszkodliwienia lub wywozu z kraju.

3. Wpisów do ewidencji dokonuje si´ po ka˝dym
miesiàcu, w którym nast´powa∏o u˝ywanie substancji
kontrolowanej.

§ 5. 1. Ewidencj´ substancji kontrolowanych pro-
wadzi si´ zgodnie z kategorià oznaczajàcà pochodze-
nie substancji kontrolowanej oraz sposobem jej u˝y-
wania.

2. Kategorie pochodzenia substancji kontrolowa-
nej oraz sposób jej u˝ywania okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Formularze ewidencji substancji kontrolo-
wanych sk∏ada si´ bezpoÊrednio w siedzibie wyspe-
cjalizowanej jednostki lub za poÊrednictwem poczty
przesy∏kà poleconà.

2. Wp∏yni´cie formularzy potwierdza si´ w jedno-
stce wyspecjalizowanej piecz´cià z datà wp∏ywu.
W przypadku formularza przekazanego pocztà za dat´
jego z∏o˝enia uznaje si´ dat´ stempla pocztowego.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1911)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR FORMULARZA EWIDENCJI PRODUKCJI SUBSTANCJI KONTROLOWANEJ
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Za∏àcznik  nr 2

WZÓR FORMULARZA EWIDENCJI PRZYWOZU, WYWOZU, WPROWADZANIA DO OBROTU, STOSOWANIA,
ODZYSKU, RECYKLINGU, REGENERACJI I UNIESZKODLIWIANIA SUBSTANCJI KONTROLOWANEJ
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Za∏àcznik nr 4

KATEGORIE OZNACZAJÑCE POCHODZENIE SUBSTANCJI KONTROLOWANEJ 
ORAZ SPOSÓB JEJ U˚YWANIA
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KATEGORIA NAZWA

1 2

A Zbycie lub nabycie w kraju*)

B Wywóz na obszar Unii Europejskiej lub przywóz z tego obszaru (poza obszarem kraju)*)

C Wywóz poza obszar Unii Europejskiej lub przywóz spoza tego obszaru*)

D Stosowanie we w∏asnym zakresie (nale˝y wybraç jednà z podkategorii od D1 do D15)

D1 Produkcja urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane

D2 Obs∏uga techniczna lub naprawa urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowa-
ne 

D3 Produkcja pianek

D4 Produkcja systemów (przedmieszek poliolowych) do pianek

D5 Ochrona przeciwpo˝arowa

D6 Zastosowanie jako substratu w procesach chemicznych ulegajàcego ca∏kowitej przemianie
do substancji niezubo˝ajàcych warstwy ozonowej (feedstock)

D7 Zastosowanie jako czynnika pomocniczego w procesach chemicznych (process agent)

D8 Zastosowanie jako czynnika p´dnego w produkcji doustnych aerozoli przeciwastmatycznych
(MDI)

D9 Zastosowania laboratoryjne i analityczne

D10 Zastosowanie CFCs do celów wojskowych

D11 Zastosowanie bromometanu do zabiegów kwarantannowych

D12 Zastosowanie bromometanu do zabiegów przedwysy∏kowych

D13 Zastosowanie bromometanu do zastosowaƒ krytycznych

D14 Zastosowanie bromometanu do innych zastosowaƒ

D15 Inne cele niewymienione w kategoriach D1 do D14 (nale˝y podaç jakie)

E Odzysk, recykling, regeneracja lub unieszkodliwianie (nale˝y wybraç jednà z podkategorii
od E1 do E10)

E1 Odzysk we w∏asnym zakresie

E2 Recykling we w∏asnym zakresie (ponowne nape∏nienie urzàdzeƒ po wst´pnym oczyszczeniu)

E3 Regeneracja we w∏asnym zakresie

E4 Regeneracja we w∏asnym zakresie oraz sprzeda˝ w kraju

E5 Regeneracja we w∏asnym zakresie oraz sprzeda˝ na obszarze Unii Europejskiej (poza obsza-
rem kraju)

E6 Regeneracja we w∏asnym zakresie oraz sprzeda˝ poza obszar Unii Europejskiej

E7 Przyj´cie lub przekazanie do recyklingu, regeneracji lub unieszkodliwienia na obszarze kraju

E8 Przekazanie do recyklingu, regeneracji lub unieszkodliwienia na obszarze Unii Europejskiej
(poza obszarem kraju)

E9 Przekazanie do recyklingu, regeneracji lub unieszkodliwienia poza obszar Unii Europejskiej

E10 Unieszkodliwianie

*) W przypadku sprzeda˝y czynników ch∏odniczych w ramach wykonanej obs∏ugi technicznej lub naprawy urzàdzeƒ i insta-
lacji zawierajàcych substancje kontrolowane nale˝y wybraç D2.


