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czas na biznes punkt demonta!u aut

Prawie ka!de auto, które by"o kiedy# 
obiektem marze$ swoich w"a#cicieli, czeka 
los produktów, których cykl ‘!ycia’ cechuje si% 
pewn& okresowo#ci&. Warto#' kilkuletniego 
auta, wycofanego z u!ytku, wynosi ok. 1500 z". 
(&czna warto#' uzyskanych z niego cz%#ci – 
kilka tysi%cy z"otych. Jak wida', mar!e mo!liwe 
do uzyskania w tym biznesie wydaj& si% bardzo 
du!e. Sprawdzimy, czy odzyskiwanie surowców 
wtórnych ze z"omowanych samochodów 
jest rzeczywi#cie zaj%ciem op"acalnym oraz 
jakie wymagania trzeba b%dzie spe"ni' i jakie 
pozwolenia uzyska', by takie przedsi%wzi%cie 
uruchomi'.

Charakterystyka rynku

Warto#' krajowego rynku samochodowych cz%#ci zamiennych w 2011 
roku wynios"a ok. 10 mld z", o 5% wi%cej ni! przed rokiem. Z roku na rok 
Polacy staj& si% coraz bardziej zmotoryzowani. Ogó"em w naszym kraju 
zarejestrowanych jest "&cznie ok. 20 mln samochodów. Co roku przy-
bywa ok. 500 000 nowych pojazdów. Czyni to z polskiego rynku jeden 
z najwi%kszych, zaraz za niemieckim, w"oskim, francuskim, brytyjskim 
i hiszpa$skim. Jednocze#nie najwi%cej w naszym kraju jest samochodów 
starszych ni! 10-letnie, bo a! ok. 45%. Tych z przedzia"u 7-9 lat jest ok. 17%, 
5-6 lat – 14%, 3-4 lata – 16%, natomiast m"odszych ni! 2-letnie je)dzi po 
naszych drogach zaledwie ok. 8%. Je!eli za# chodzi o liczb% przejechanych 
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kilometrów, to najwi!cej, bo a" 25% aut, ma przebieg powy"ej 150 000 km. 
Taka ilo#$ ‘wiekowych’ aut stwarza szans!, "e znaczna cz!#$ tych staroci 
nie b!dzie nadawa%a si! do u"ytku, a bardziej op%acalne ni" ci&g%e naprawy 
b!dzie ich zez%omowanie.

Konkurencja

Dzia%aj&cych legalnie, profesjonalnych stacji demonta"u jest w Polsce mniej 
ni" 1000.

Najcz!#ciej spotykan& form& dzia%alno#ci jest po%&czenie punktu demon-
ta"u z warsztatem samochodowym. Klienci takich firm maj& mo"liwo#$ 
zamontowania na miejscu kupionej cz!#ci lub wymiany elementu na mniej 
zu"yty.

Niestety, znaczna wi!kszo#$ punktów, zajmuj&cych si! demonta"em aut 
wycofanych z u"ytkowania, dzia%a w tzw. szarej strefie. Stanowi& one naj-
wi!ksz& konkurencj! dla legalnych punktów, bo dzia%aj& poza jak&kolwiek 
kontrol& i przyczyniaj& si! do psucia rynku i zani"ania cen. Na szcz!#cie, 
z roku na rok ich liczba maleje. Coraz wi!cej ‘dzikich’ punktów znika z ryn-
ku lub legalizuje swoj& dzia%alno#$. Wed%ug ró"nych szacunków, prawie 

3/4 samochodów jest rozbieranych w takich w%a#nie nielegalnych punk-
tach, a uzyskane w ten sposób cz!#ci trafiaj& z regu%y na aukcje interneto-
we. Wojewódzkie inspektoraty #rodowiska przewiduj& za tak& dzia%alno#$ 
kary w wysoko#ci od 10 000 z% do 100 000 z%.


