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Transport  odpadów 
Ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji: 

 

Art. 35. ust. 2.  

 
Do transportu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji do stacji demontażu lub punktu 

zbierania pojazdów nie stosuje się przepisów 

art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, chyba że ich stan stwarza 

zagrożenie dla środowiska.  



Transport odpadów – ustawa o 

odpadach 
Art. 24. 1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności 
w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym 
stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.  

 

2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem 
przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.  

 

5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza 
indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na 
dokumentach związanych z tą usługą.  

6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami 
wydanymi na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. 



Transport odpadów 

 § 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów 

stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, 

poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2015 r. poz. 1273). 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 

towar niebezpieczny – materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie 

jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu 

żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach 

określonych w tych przepisach; 

przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – każde przemieszczenie towarów 

niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po innych drogach 

ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu 

oraz czynności związanych z tym przewozem; 

Art. 5. 1. Zezwala się na przewóz towarów niebezpiecznych, określonych 

odpowiednio w ADR, RID lub ADN jako towary dopuszczone do przewozu, wyłącznie 

na warunkach określonych w tych przepisach. 

Art. 19. 1. Obowiązki osoby wykonującej czynności związane z przewozem 

towarów niebezpiecznych określają odpowiednio ADR, RID lub ADN oraz przepisy 

ustawy. 4 



Transport odpadów 

  

 Towary niebezpieczne 

 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych - ADR 

 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w 

Genewie 30 września 1957 r. została ratyfikowana przez Polskę w 

1975 r. - wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie 

internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. 

 Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg 

dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z 

Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami 

oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie 

warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie 

drogowym. 

 

www        -        Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
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Transport odpadów 

 

§ 3. Odpady niebezpieczne mogą być 
transportowane jednocześnie z odpadami 
innymi niż niebezpieczne, w sposób 
uniemożliwiający ich kontakt. 
 
§ 4. Transport odpadów odbywa się w sposób 
uniemożliwiający mieszanie poszczególnych 
rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień 
zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest 
kierowany do przetwarzania w tym samym 
procesie. 
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Transport odpadów 

 
§ 7. W przypadku zmiany rodzaju 
transportowanych odpadów, przed transportem 
odpadów należy upewnić się, że środki 
transportu nie zawierają pozostałości po 
poprzednim transporcie odpadów, chyba że, 
pozostałości po poprzednim transporcie 
odpadów nie wpłyną na właściwości 
transportowanych odpadów w sposób 
powodujący zagrożenie dla środowiska lub 
życia i zdrowia ludzi.  
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Transport odpadów 

§ 8. 1. Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj 
transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - wraz z dokumentem 
potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są 
odbierane odpady. 

 

2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)  karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)  faktura sprzedaży odpadów; 

3)  podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach;  

4)  dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa 
w załączniku IB lub załączniku VII rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. 
Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.); 

5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane 
zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 4.  
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Transport odpadów 
§ 9. 1. Środki transportu odpadów oznacza się tablicą: 

1)  koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm 

wysokości;  

2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami 

koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii 

minimum 15 mm. 

 

2.  Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu 

brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach 

określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie: 

1) wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm 

wysokości; 

2) wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do 

minimum 12 mm. 

 

3. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka 

transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. 

4.  Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na 

warunki atmosferyczne.  

5.  Wzór oznakowania środków transportu określa załącznik nr 1 

do rozporządzenia. 
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Transport odpadów 

§ 10. 1. W przypadku środków transportu, o których mowa w § 9 ust. 1, 
przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast 
oznakowania wskazanego w § 9 dopuszcza się oznakowanie środków 
transportu tablicą: 

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości; 

2) na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości 
minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm. 

 

2. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka 
transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. 

 

3. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki 
atmosferyczne.  

 

4.  Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego 
transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
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Transport odpadów 

§ 11. Przepisów § 8-10 nie stosuje się w przypadku gdy: 

 

1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach; 

 

2) środkiem transportu transportuje się odpady inne niż 
niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100kg.  

 

 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie  
z dniem 24 stycznia 2018 r. 
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Rejestr – ustawa o odpadach 

Art. 234. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 

ust. 1, tworzy się łącznie z BDO. 

 

Art. 238. 1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 

24 stycznia 2018 r.  

 

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, 

w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

informację o dacie utworzenia BDO, w tym 

rejestru.  

 



Rejestr – ustawa o odpadach 
Art. 49. 1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami.  

Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na 

wniosek:  

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji:  

a) wprowadzających pojazdy,  

b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,  

c) prowadzących stacje demontażu,  

d) prowadzących strzępiarki;  

 

5) z zakresu ustawy o odpadach:  

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,  

b) transportujących odpady,  

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru 

na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,  



Rejestr – ustawa o odpadach 
Art. 51. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:  

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,  

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,  

3) posiadacza odpadów, który uzyskał  

Zezwolenie na zbieranie odpadów  

lub  

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,  

 

6) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056)  

– jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.  



Rejestr – ustawa o odpadach 
2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:  

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami 

wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;  

 

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne 

osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;  

 

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w 

zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i 

odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków 

i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów 

konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, 

placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach 

(nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);  

 

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady.  



Rejestracja  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w 

sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza 

aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru. 

Dz.U. 2017 poz. 2458 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór: 

1) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego, 

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) formularza o wykreśleniu z rejestru, stanowiący załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 



Rejestracja  

Art. 53. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na 

wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do 

rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w 

formie pisemnej.  

 

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza 

rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie 

pisemnej.  

 

6. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie 

składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera 

odpowiednio wszystkie wymagane informacje stosownie do zakresów 

działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.  



Rejestracja  

7. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, 

dołącza się:  

1) w przypadku wszystkich podmiotów:  

 

a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile 

przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,  

 

b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do 

rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących 

wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane 

zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;  

6) w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z 

przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci 

elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.  



Rejestracja  
Art. 54. 1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, 

nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.  

 

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze 

rejestrowym.  

 

3. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer 

rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi 

 

Art. 55. 1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, 

tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, o 

którym mowa w ust. 1, oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu 

do tego konta.  



Rejestracja  
2. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o 

którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając 

wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą 

dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).  

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w 

terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.  

4. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona 

opłata rejestrowa.  

5. Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w 

ust. 2, w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.  

6. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 

50 do 2000 zł.  

7. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o 

której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, 

przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.  



Rejestracja  

Art. 59. 1. Podmiot wpisany do rejestru jest 

obowiązany do złożenia marszałkowi 

województwa wniosku o zmianę wpisu w 

rejestrze przez wypełnienie formularza 

aktualizacyjnego zamieszczonego na stronie 

internetowej oraz w formie pisemnej, w 

przypadku zmiany:  

1) informacji zawartych w rejestrze,  

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej 

wpisu do rejestru  

– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana.  

 

 



Konsekwencje rejestracji 

Art. 63. Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 

1, jest obowiązany umieszczać numer 

rejestrowy na dokumentach sporządzanych w 

związku z prowadzoną działalnością.  



Transportujący  



Wprowadzający pojazdy 



Prowadzący punkt zbierania 

pojazdów 
Rozdział 5 ustawy o recyklingu pojazdów 

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących punkty 
zbierania pojazdów  

Art. 32. 1. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów 
jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia 
ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 
przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest 
obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą 
prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej 
przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania 
pojazdów.  

 

Art. 32a. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania 
pojazdów podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w 
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  







Rejestr 

 Art. 234. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, tworzy się łącznie z BDO.  

 2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia 

tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.  

 3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu. 

Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. 

Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.  

 4. Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu wpisowi do rejestru, są 

wpisywane do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.  

 5. W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru stwierdzi 

brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot do złożenia 

brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym 

terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu.  

 7. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru 

rejestrowego podmioty mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów 

dotychczasowych.  

 8. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych 

rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.  



Rejestr 



Nowy obowiązek przyjmowania 

odpadów 
 

 Art. 5a. Podmiot zajmujący się naprawą pojazdów gospodaruje częściami będącymi 

odpadami, usuniętymi w trakcie naprawy samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 

pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (samochód 

osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej 

niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu), zwanych dalej „samochodami 

osobowymi”, lub przekazuje te części uprawnionemu posiadaczowi odpadów, w tym 

prowadzącemu stację demontażu, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 

 

Art. 23a. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do 

przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w 

trakcie naprawy o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów 

przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w 

okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w 

zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji 

demontażu.  

 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu za przyjęcie będących odpadami 

części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy może pobrać opłatę.  



Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o 

zmianie ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz niektórych innych ustaw 

Art. 20 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 

 

 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany 
dostosować posiadane pozwolenie zintegrowane lub inną decyzję w 
zakresie gospodarki odpadami wymagane w związku z prowadzeniem stacji 
demontażu do przepisów niniejszej ustawy w terminie trzech lat od dnia 1 
stycznia 2016 r.  

 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który nie ma zezwolenia w 
pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami 
wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu na przyjmowanie 
będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w 
trakcie naprawy, nie jest obowiązany do przyjmowania tych odpadów w 
terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2016 r.  



16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z 

demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 Zużyte opony 

16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

16 01 07* Filtry olejowe 

16 01 08* Elementy zawierające rtęć 

16 01 09* Elementy zawierające PCB 

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

16 01 13* Płyny hamulcowe 

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 

16 01 17 Metale żelazne 

16 01 18 Metale nieżelazne 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 

16 01 20 Szkło 

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 

16 01 22 Inne niewymienione elementy 

16 01 99 Inne niewymienione odpady 



13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 07 Odpady paliw ciekłych 

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 

13 07 02* Benzyna 

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 

16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 



GIOŚ 
 Informacja w sprawie rozliczenia obowiązku zapewnienia 

sieci za 2017 r. przez wprowadzających pojazdy. 

 

 GIOŚ na stronie internetowej www.gios.gov.pl przypomina - 
Wprowadzający pojazdy są obowiązani do złożenia 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego 
sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci za 
2017 r. – w terminie do 15 marca 2018 r.  

 

 Wprowadzający pojazdy, którzy nie zapewnili sieci są 
jednocześnie obowiązani do naliczenia i wpłacenia opłaty za 
brak sieci za 2017 r. do 31 marca 2018 r. Szczegółowe 
informacje znajdują się w zakładce "Gospodarka odpadami - 
Pojazdy wycofane z eksploatacji" w części "Rozliczenie 
obowiązku zapewnienia sieci". 

 

http://www.gios.gov.pl/


GIOŚ 
 Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci 

 

 Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 
stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia 
w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - 
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 
2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto 
wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych 
zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek 
nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze 
grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.  

 

 Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania 
określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 
2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego 
sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania 
pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009). 

 
 



GIOŚ 
W związku z tym, że wzór sprawozdania zawarty w ww. rozporządzeniu 
zawiera częściowo nieobowiązujące informacje (dotyczące 
obowiązku zapewnienia sieci w kształcie obowiązującym do końca 
2015 r.), GIOŚ prosi o wypełnienie sprawozdania jedynie w 
zakresie następujących rubryk:  

 Rok sprawozdania 

 Nazwa albo imię i nazwisko 

 Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania 

 Nr NIP 

 Nr REGON 

 Telefon/fax/e-mail 

 Liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku 
kalendarzowym na terytorium kraju (szt.) 

 Liczba dni w roku kalendarzowym, w których nie zapewniono 
sieci 

 Wysokość należnej opłaty (zł) 

 Wysokość wpłaconej opłaty (zł) 



GIOŚ 
 Należy też wyjaśnić, iż wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w 

roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i 
uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci 
powstaje na koniec roku kalendarzowego.  

 

 Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie 
zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku 
kalendarzowego.  

 

 Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych 
w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. Do obliczenia opłaty mają zastosowanie: opłata stała za 
brak sieci (12 000 zł) oraz stawka opłaty za brak sieci (12 zł) określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 
2016 r. poz. 2085).  
 



GIOŚ 

Opłatę za brak sieci za 2017 r. należy 

wpłacić na podany poniżej rachunek 

bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

do dnia 31 marca 2018 r.: 

 

38 1130 1062 0000 0109 9520 0015 

 



Dziękuję za uwagę 


