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Pan
Adam Małyszko
Prezes Stowarzyszenia
Forum Recyklingu Samochodów

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca br., dotyczące okresu przechowywania
dokumentów wystawianych przez prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania
pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazuję poniższe informacje.
Należy zauważyć, że zaświadczenie o demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji
sporządzane jest w trzech lub czterech egzemplarzach odpowiednio przez stację demontażu
oraz punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z art. 24 ust. 3 oraz art. 33
ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 578).
Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest dokumentem, który stanowi podstawę
do wyrejestrowania tego pojazdu i w szczególności jest potrzebne jego właścicielowi oraz
organowi rejestrującemu pojazd, w związku z koniecznością wyrejestrowania takiego
pojazdu. Natomiast dla punktu zbierania oraz stacji demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji może służyć jako dokument pomocniczy w przypadku np. ewentualnego
zgubienia ewidencji odpadów lub sprawdzenia zgodności i rzetelności prowadzenia ewidencji
odpadów. Dlatego też okres przechowywania zaświadczenia przez przedsiębiorców
prowadzących punkt zbierania i stację demontażu pojazdów nie został określony w ustawie
o demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawodawca pozostawił tę decyzję
do oceny przedsiębiorcy.
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Jednocześnie,

w

przypadku

ewentualnych

sygnałów

od

przedsiębiorców,

prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
związanych z określeniem terminu przechowywania zaświadczeń o demontażu pojazdów,
uprzejmie informuję, że w przypadku prac legislacyjnych związanych z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji zostanie rozważona możliwość doprecyzowania
przepisów w tym zakresie.
Niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, w szczególności nie jest
prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.
Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie
ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl
3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane
zapytanie1.
4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi.
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Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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