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Plan prezentacji

1. Podstawowe akty prawne;

1. Wymagania ustawowe w zakresie sprawozdawczości;

1. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych 
z eksploatacji w świetle rozporządzenia;

4.  Podsumowanie.
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Akty prawne – 1

Zbiorcze zestawienie danych:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) 

– szczególnie art. 37, 
wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 
służących do  sporządzania i przekazywania zbiorczych 

zestawień odpadów (Dz. U. 249, poz. 1674),

wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Termin przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu 

ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie 

gospodarki odpadami: do dnia 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy.
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Akty prawne – 2

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji:

ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. 

zm.), zwana dalej ustawą ELV,

– szczególnie art. 30, 
wejście w życie z dniem 14 marca 2005 r.,

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 

r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. Nr 225, poz. 1471),
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Termin przedłożenia Narodowemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi 

województwa : do dnia 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy.
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Akty prawne – 3

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

wejście w życie z dniem 1 października 2011 r.,

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

wejście w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.,

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. 

zm.),
wejście w życie z dniem 12 lipca 2007 r.
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Wymagania ustawowe – 1

Informacje o:

• liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji 

demontażu;

• masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, 
oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także 
masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów 

wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji;

• przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, 

w tym recyklingu, oraz do unieszkodliwiania, z podaniem 

nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu 
przedsiębiorcy;

• osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku 

i recyklingu.
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Wymagania ustawowe – 2

Zobowiązani do składania rocznego sprawozdania:

prowadzący stację demontażu.

Obowiązek przechowywania dokumentów, na podstawie 

których jest sporządzane sprawozdanie: przez 5 lat.

Pojazdy wycofane z eksploatacji objęte sprawozdaniem:

Pojazdy wycofane z eksploatacji, dla których istnieje 
obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu, zgodnie 

z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, czyli pojazdy wycofane z eksploatacji, które były 

pojazdami samochodowymi zaliczonymi do kategorii M1 lub N1, 
określonych w przepisach o ruchu drogowym, 

z wyjątkiem pojazdów specjalnych.
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Wymagania ustawowe – 3

Pojazdy, dla których nie ma obowiązku osiągania 

poziomów odzysku i recyklingu, tj. : 

pojazdy specjalne (czyli samochody kempingowe, sanitarne i 
pogrzebowe, wymienione w załączniku nr 7 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie 

homologacji typu pojazdów samochodowych 
i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.)), które są
wyłączone na podstawie art. 28 ust. 2a ustawy ELV,

motorowery trójkołowe, które są wyłączone na podstawie art. 2 

ust. 1a ustawy ELV.

8



Wymagania ustawowe – 4
Definicja stacji demontażu (art. 3 pkt 10 ustawy ELV): 

Stacja demontażu – zakład prowadzący przetwarzanie, w tym 

demontażu obejmujący następujące czynności:

usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, 

wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
przedmiotów wyposażenia i części nadających się do 
ponownego użycia,

wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Definicja przetwarzania (art. 3 pkt 8 ustawy ELV):

Przetwarzanie – czynności podejmowane po przekazaniu 
pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu 

w celu demontażu, odzysku lub przegotowania do 

unieszkodliwiania.
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Wymagania ustawowe – 5

Definicja zakładu (art. 3 pkt 48 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska):

zakład – jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi 

się na nim urządzeniami.

Definicja instalacji (art. 3 pkt 48 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska):

instalacja:

stacjonarne urządzenie techniczne,

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych 
technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten 
sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich 
zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję. 10



Wymagania ustawowe – 6

Definicja odzysku (art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy o odpadach):

odzysk – wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla 

życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na 
wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące 

do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 

wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy)

Definicja odzysku energii (art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy 

o odpadach):

odzysk energii – termiczne przekształcanie odpadów w celu 

odzyskania energii.

Termiczne przekształłłłcanie odpadów możżżże byćććć
prowadzone w spalarniach odpadów (zakłłłład lub jego częśćęśćęśćęść) 
lub we współłłłspalarni odpadów (zakłłłład lub jego częśćęśćęśćęść) – art. 

44 ustawy o odpadach.
11



Wymagania ustawowe – 7

Definicja recyklingu (art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy o odpadach):

recykling – taki odzysk, który polega na powtórnym 
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych 

w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskiwania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym 

przeznaczeniu, w tym recykling organiczny, 
z wyjątkiem odzysku energii.
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Wymagania rozporządzenia 

Sposób przekazywania sprawozdania:

w formie pisemnej i elektronicznej albo

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 

poz. 565, z późn. zm.), opatrzonego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 

Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
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Wzór rocznego sprawozdania – 1

Informacje wstępne:

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z 
eksploatacji za rok …1), 2)

1) Pojazdy wycofane z eksploatacji ujmowane w sprawozdaniu. 
Masę należy wyrażać w Mg, z dokładnością do trzeciego 

miejsca po przecinku.
2) Należy sporządzić odrębne roczne sprawozdanie o pojazdach 

wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do każdej stacji 

demontażu.

Adresat:

� Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,

� Marszałek województwa.

Nazwa albo imięęęę i nazwisko przedsięęęębiorcy 
prowadząąąącego stacjęęęę demontażżżżu 14



Wzór rocznego sprawozdania – 2

Oznaczenie siedziby i adres albo adres przedsięęęębiorcy 
prowadząąąącego stacjęęęę demontażżżżu:

województwo,

miejscowość,

kod pocztowy,

ulica,

nr domu,

nr lokalu.
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Wzór rocznego sprawozdania – 3

Oznaczenie miejsca prowadzenia stacji demontażżżżu:

województwo,

miejscowość,

kod pocztowy,

ulica,

nr domu,

nr lokalu,

NIP3),

REGON3),

faks służbowy3),

telefon służbowy3),

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie,

e-mail służbowy3).

3) o ile posiada. 16



Wzór rocznego sprawozdania – 4

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów 
oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji 
demontażu 4):

Kolumny tabeli:

1.L.p.,

2.Marka pojazdu,

3.Rok produkcji,

4.Masa pojazdu5) [Mg] oraz razem,

5.Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji6) [Mg],

oraz ogólna liczba pojazdów [szt.], w tym liczba pojazdów 
niekompletnych7).
4) Należy podać informacje dotyczące pojazdów wycofanych 
z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w danym roku 

kalendarzowym.
Komentarz: bezpośrednio lub do punktu zbierania pojazdów działającej 

w jej imieniu. 17



Wzór rocznego sprawozdania – 5
5) Masa pojazdu oznacza, z godnie z art. 3 pkt 2 ustawy 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, masę własną
pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, 
z późn. zm.), pomniejszoną o masę paliwa w ilości nominalnej; 

masę paliwa ustala się na 40 kg.
6) Masa pojazdu wycofanego z eksplotacji oznacza masę
pojazdu zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji 
demontażu lub punktu zbierania pojazdów, po uprzednim 

usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z tego 

pojazdu.
7) Za pojazd niekompletny uważa się pojazd niezawierający 
wszystkich istotnych elementów, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. 
U. Nr 58, poz. 407), lub którego masa jest mniejsza niż 90% 

masy pojazdu.
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Wzór rocznego sprawozdania – 6

Dział 2. Informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, 

w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym 
recyklingu, a także o masie przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych 

z pojazdów wycofanych z eksploatacji4):

Dział 2.1. Informacja o masie odpadów poddanych 

odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, 

w tym recyklingu

Kolumny tabeli nr 1:

6. L.p.,

7. Kod i rodzaj odpadu powstałłłłego z demontażżżżu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji8),
8) Należy podać rodzaj i kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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Wzór rocznego sprawozdania – 7
Dane nt. masy są podawane w Mg. Podanie podsumowania 

dla każdej z kolumn 8-17.

8. Masa odpadów powstałłłłych z demontażżżżu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji,

Masa odpadów poddanych na stacji demontażżżżu9):

9. recyklingowi10),

10. odzyskowi energii11),

11. innym niżżżż recykling procesom odzysku, z wyłąłąłąłączeniem 

odzysku energii12),
9) Należy wypełnić, jeżeli na stacji demontażu znajduje się inna 

instalacja do odzysku.
10), 11), 12) Należy podać masę odpadów poddanych odpowiednio 

procesom recyklingu, procesom odzysku energii lub innym niż
recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, w 

instalacji, o której mowa w objaśnieniu 9, na danej stacji 

demontażu na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.
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Wzór rocznego sprawozdania – 8

Masa odpadów przekazanych w kraju do:

12. recyklingu13),

13. odzysku energii14),

14. innych niżżżż recykling procesów odzysku, z wyłąłąłąłączeniem 

odzysku energii15),

15. rozdrabniania w strzęęęępiarce16),
13), 14), 15) Należy podać masę odpadów przekazanych 

odpowiednio do recyklingu, odzysku energii lub innych niż
recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii, na 

podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.
16) Należy podać masę odpadów przekazanych do rozdrabniania 

w strzępiarce. W razie wypełnienia kolumny 15 należy wypełnić
tabelę nr 2 z działu 2.1.

21



Wzór rocznego sprawozdania – 8

16. Masa odpadów przekazanych do innego kraju17),

17. Masa odpadów przekazanych do unieszkodliwiania 
w kraju18),
17) Należy podać masę odpadów wywiezionych za granicę w 

celu przetworzenia w procesach odzysku, w tym recyklingu lub 

odzysku energii i unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. 

zm.). W razie wypełnienia kolumny 16 należy wypełnić tabelę nr 

3 z działu 2.1.
18) Należy podać masę odpadów przekazanych do procesu 

unieszkodliwienia w kraju na podstawie prowadzonej ewidencji 

odpadów.
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Wzór rocznego sprawozdania – 9

Kolumny tabeli nr 2:

18. L.p.,

19. Nazwa albo imięęęę i nazwisko oraz adres przedsięęęębiorcy 
prowadząąąącego strzęęęępiarkęęęę,

Dane nt. masy są podawane w Mg. Podanie podsumowania dla 

kolumn dotyczących masy odpadów.

20. Masa odpadów przekazanych do rozdrabniania 
w strzęęęępiarce,

Odpady powstałłłłe w wyniku strzęęęępienia poddane:

recyklingowi 19):

21. procentowy udziałłłł frakcji materiałłłłowych [%],

22. masa,

odzyskowi energii20),

23. procentowy udziałłłł frakcji materiałłłłowych [%],

24. masa,
23



Wzór rocznego sprawozdania – 10

innym niżżżż recykling procesom odzysku, z wyłąłąłąłączeniem 

odzysku energii21),

25. procentowy udziałłłł frakcji materiałłłłowych [%],

26. masa,

unieszkodliwianiu22),

27. procentowy udziałłłł frakcji materiałłłłowych [%],

28. masa,
19), 20), 21), 22) Należy podać udział procentowy frakcji 
materiałowych przeznaczonych odpowiednio do przekazania do 

recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów 

odzysku, z wyłączeniem odzysku energii i unieszkodliwiania 

oraz wyliczoną masę odpadów poddanych tym poszczególnym 

działaniom na podstawie wyników próby strzępienia, wykonanej 
przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w roku 

poprzedzającym rok, którego sprawozdanie dotyczy.
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Wzór rocznego sprawozdania – 11

Komentarz: Jeśli prowadzący stację demontażu rozpoczyna 

działalność w danym roku, to obliczania wykonuje w oparciu 
o próbę strzępienia wykonaną w tym roku.

25



Wzór rocznego sprawozdania – 12

Kolumny tabeli nr 3:

29. L.p.,

30. Kod i rodzaj odpadu powstałłłłego z demontażżżżu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji8),

Dane nt. masy są podawane w Mg. Podanie 

podsumowania dla kolumn dotyczących masy odpadów.

Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 

przetworzenia w procesie23)

31. recyklingu,

32. odzysku energii,

33. innych niżżżż recykling procesach odzysku, z wyłąłąłąłączeniem 

energii,

34. unieszkodliwiania.
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Wzór rocznego sprawozdania – 13

23) Należy podać masę odpadów przekazanych do innego kraju 

w celu przetworzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów.

Dział 2.1. Informacja o masie przeznaczonych do 
ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części 

wymonotowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji:24)

Kolumny tabeli:

35. L.p.,

36. Masa przeznaczonych do ponownego użżżżycia 
przedmiotów wyposażżżżenia i częśęśęśęści [Mg],

27



Wzór rocznego sprawozdania – 14

24) Należy podać informacje o masie przeznaczonych do 

ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części 
wymontowanych z przyjętych w danym roku kalendarzowym 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, z uwzględnieniem definicji 

ponownego użycia zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy 

z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, jak również z wyłączeniem przedmiotów 
wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów określonych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 

2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części 

wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża 

bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na 
środowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1666).
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Wzór rocznego sprawozdania – 15

Ponowne użycie:

Zastosowanie przedmiotów wyposażenia i części, 

wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
w tym samym celu, dla którego zostały pierwotnie 

zaprojektowane i wykonane.
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Wzór rocznego sprawozdania – 16

Dział 3. Informacja o przedsiębiorcach, którym przekazano 

odpady do odzysku, w tym recyklingu

Kolumny tabeli:

37. L.p.,

38. Nazwa lub imięęęę i nazwisko przedsięęęębiorcy,

39. Adres siedziby lub zamieszkania,

40. Telefon słłłłużżżżbowy3), faks słłłłużżżżbowy3), e-mail słłłłużżżżbowy3),

41. REGON3).
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Wzór rocznego sprawozdania – 17

Dział 4. Informacja o przedsiębiorcach, którym przekazano 

odpady do unieszkodliwiania

Kolumny tabeli:

42. L.p.,

43. Nazwa lub imięęęę i nazwisko przedsięęęębiorcy,

44. Adres siedziby lub zamieszkania,

45. Telefon słłłłużżżżbowy3), faks słłłłużżżżbowy3), e-mail słłłłużżżżbowy3),

46. REGON3).
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Wzór rocznego sprawozdania – 18

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu 

odzysku i recyklingu

Dane nt. masy są podawane w Mg, a poziomy – w %.

Kolumny tabeli:

47. Masa pojazdów25),

48. Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjęęęętych do 
stacji demontażżżżu26),

49. Różżżżnica pomięęęędzy masąąąą pojazdów a masąąąą pojazdów 

wycofanych z eksploatacji,

50. Masa przeznaczonych do ponownego użżżżycia 
przedmiotów wyposażżżżenia i częśęśęśęści27),

51. Masa odpadów poddanych recyklingowi28),

52. Masa odpadów poddanych odzyskowi29),

53. Masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu30),
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54. Osiąąąągnięęęęty poziom odzysku, PO31),

55. Osiąąąągnięęęęty poziom recyklingu, PR32).

25) Należy podać sumę mas pojazdów wskazaną w tabeli działu 

1 (podsumowanie kolumny 4),
26) Należy podać sumę mas pojazdów wycofanych z eksploatacji 

wskazaną w tabeli działu 1 (podsumowanie kolumny 5),
27) Należy podać masę przeznaczonych do ponownego użycia 

przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji wskazaną w tabeli działu 2.2. 
28) Należy podać sumę mas odpadów poddanych recyklingowi 

(suma podsumowań kolumn: 9,12,22 i 31),
29) Należy podać sumę mas odpadów poddanych odzyskowi 

(suma podsumowań kolumn: 10, 13, 24, 32 i 51),
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30) Należy podać sumę mas odpadów poddanych 

unieszkodliwianiu (suma podsumowań kolumn: 17, 28 i 34),
31) Należy podać poziom odzysku obliczony zgodnie z art. 28 

ustawy ELV, PO=100(kolumna 50+kolumna 52)/kolumna 47,
32) Należy podać poziom recyklingu obliczony zgodnie z art. 28 

ustawy ELV, PO=100(kolumna 50+kolumna 51)/kolumna 47,

Miejsce, data, piecząąąątka i podpis sporząąąądzająąąącego 

sprawozdanie33)

33) Dotyczy formy pisemnej.
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Sposób sporządzenia rocznego 

sprawozdania

Do przygotowania rocznego sprawozdania za dany rok 
kalendarzowy X, wynikającego z art. 30 ustawy ELV za rok X, 

wykorzystuje się: 

• kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, biorąc 
dane za rok X oraz ze stycznia roku X+1 (karty począwszy od 
roku 2011) – z wyłączeniem kart pojazdów wycofanych z 
eksploatacji sporządzanych dla motorowerów i pojazdów 

specjalnych,

• zebrane we własnym zakresie dane na temat masy własnej 
pojazdów (dla pojazdów, dla których wydano zaświadczenia 
w roku X – zarówno w stacji demontażu, jak w imieniu stacji 

w punkcie zbierania pojazdów).

Ewidencja i zbiór zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz 

zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
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Podsumowanie

Podstawowe zasady przygotowania rocznego sprawozdania 
o pojazdach wycofanych z eksploatacji zostały określone 

w art. 30 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji;

Wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych 
z eksploatacji został określony w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego 

sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. 
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