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Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202, z późn. zm.), art. 30 ust. 4 
– Przedsiębiorca prowadzacy stację demontażu jest 
obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w 
sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471)

2



Podstawy prawne 

Roczne sprawozdanie zawiera informacje o:

1. liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz 
masie pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2. masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, 
oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, masie 
przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części;

3. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w 
tym recyklingu oraz przedsiębiorcach, którym przekazano 
odpady do unieszkodliwiania;

4. osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i 
recyklingu.
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Art. 30 ustawy o recyklingu pojazdów 



Podstawy prawne 

Termin przekazania: Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu 
przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa 
sprawozdanie do dnia 15 marca następnego roku.

Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, o 
którym mowa w ust. 1, powinny być przechowywane przez 5 lat. 
Są to karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
zaświadczenia o demontażu/przyjęciu niekompletnego pojazdu. 
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Art. 30 ustawy o recyklingu pojazdów 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych 
z eksploatacji.

2. Sposób przekazania sprawozdania.

Sprawozdanie jest przekazywane w formie pisemnej lub 
elektronicznej albo w formie dokumentu elektronicznego 
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

5

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471)



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

Pojazdy dla których istnieje obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku 
i recyklingu – pojazdy zaliczone do katergorii homologacyjnej M1 lub 
N1. 

Motorowery trójkołowe (L2e) wyłączone na podstawie art. art. 2 ust. 
1a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Pojazdy specjalne (kempingowe, sanitarne, pogrzebowe) wyłączone
na podstawie art. 28 ust. 2a ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471)



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

Masę należy wyrażać w Mg, z dokładnością do trzeciego miejsca po 
przecinku. 

Należy sporządzić odrębne roczne sprawozdanie o pojazdach 
wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do każdej stacji demontażu.

Sprawozdanie odnosi się do pojazdów przyjętych w danym roku 
kalendarzowym do stacji demontażu lub punktu zbierania 
działającego w jej imieniu.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471)



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Adresat:

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 

b) Marszałek Województwa. 

2. Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację
demontażu,

3. Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy prowadzącego stację
demontażu,

4. Oznaczenie miejsca prowadzenia stacji demontażu, 

5. ORAZ: NIP, REGON, faks służbowy, telefon, e-mail, dane osoby 
sprządzającej sprawozdanie.
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Informacje wstępne 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Lp., 

2. Marka pojazdu,

3. Rok produkcji,

4. Masa pojazdu [Mg], suma mas pojazdów,

5. Masa pojazdu wycofanego z eksloatacji [Mg], suma mas 
pojazdów wycofanych z eksploatacji,

6. Ogólna liczba pojazdów, w tym liczba pojazdów niekompletnych. 

Pojazd niekompletny - pojazd niezawierający wszystkich istotnych 
elementów, zgodnie z rozporządzeniem MTiB z dnia 24 marca 
2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 
lub którego masa jest mniejsza niż 90 % masy pojazdu.
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Dział 1. Informacje o przyjętych pojazdach  



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

Masa pojazdu a masa pojazdu wycofanego z eksploatacji

10

Masa pojazdu (art. 3 pkt 2 ustawy o recyklingu pojazdów) oznacza 
masę własną pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym pomniejszoną o masę
paliwa w ilości nominalnej; masę paliwa ustala się na 40 kg. 

masa własna - masę pojazdu z jego normalnym 
wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami 
w ilościach nominalnych, bez kierującego.

Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji 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.



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Kod i rodzaj odpadu powstałego z demontażu (zgodnie z 
katalogiem odpadów, wskazówki – wytyczne na stronie MŚ)

2. Masa odpadów powstałych z demontażu

3. Masa odpadów poddanych na stacji demontażu recyklingowi lub 
odzyskowi energi lub innym niż recykling procesom odzysku 
(jeżeli na stacji demontażu znajduje się inna instalacja do 
odzysku)

4. Masa odpadów przekazanych w kraju do recyklingu,odzysku  
energii, innym niż recykling procesom odzysku lub rozdrobnienia 
w strzępiarce (� tabela 2)

5. Masa odpadów przekazanych do innego kraju (� tabela 3)

6. Masa odpadów przekazanych do unieszkodliwienia w kraju
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Dział 2.1 Masa odpadów poddanych oraz przekazanych do 

odzysku (w tym recyklingu)   - Tabela 1



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

Dział 2.1 – Odzysk i recykling w rozumieniu ustawy o odpadach
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Odzysk – jakikolwiek proces, którego głownym wynikiem jest to, 
aby odpady służyły użutecznemu zastosowaniu przez zastąpienie 
innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte 
do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są
przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie 
lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 
przetwarzane na produkty materiały lub substancje 
wykorzystywane w ppierwotnym celu lub innych celach; nie 
obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na 
materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk. 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Prowadzący strzępiarkę – nazwa/nazwisko, adres,

2. Masa odpadów przekazana do rozdrobnienia w strzępiarce,

3. Odpady powstałe w wyniku srtrzępienia poddane:

a) Recyklingowi – procentowy udział frakcji oraz masa, 

b) Odzyskowi energii - procentowy udział frakcji oraz masa, 

c) Innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem 
odzysku energii - procentowy udział frakcji oraz masa, 

d) Unieszkodliwianiu - procentowy udział frakcji oraz masa.
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Dział 2.1 Masa odpadów poddanych oraz przekazanych do 

odzysku (w tym recyklingu) – Tabela 2 – odpady powstałe 

w wyniku strzępienia 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

Dział 2.1 Masa odpadów poddanych oraz przekazanych do 

odzysku (w tym recyklingu) – Tabela 2 – odpady powstałe 
w wyniku strzępienia 
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Procentowy udział frakcji materiałowych oraz masę odpadów 
wylicza się podstawie wyników  próby strzępienia wykonanej w roku 
poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie (wyjątek –
przedsiębiorca rozpoczynający działalność).



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Kod i rodzaj odpadu powstałego z demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji,

2. Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu 
przetworzenia w procesie:

a) recyklingu,

b) odzysku energii,

c) innym niż recykling procesach odzysku, z wyłączeniem 
odzysku energii,

d) unieszkodliwiania.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
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Dział 2.1 Masa odpadów poddanych oraz przekazanych do 

odzysku (w tym recyklingu)  – Tabela 3 – masa odpadów 

przekazanych do innego kraju



Roczne sprawozdanie o pojazdach 
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Dział 2.2 Informacje o masie przeznaczonych do ponownego 

użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z 

pojazdów wycofanych z eksploatacji 

ponowne użycie – zastosowanie przedmiotów wyposażenia i 
części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji w 
tym samym celu, dla którego zostały pierwotnie zaprojektowane i 
wykonane (art. 3 pkt 7 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji)

Uwaga na Rozporządzenie 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).



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Nazwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy, 

2. Adres, 

3. Telefon/faks/e-mail,

4. Regon.
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Dział 3. Informacje o przedsiebiorcach, którym przekazano 

odpady do odzysku, w tym recyklingu



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Nazwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy, 

2. Adres, 

3. Telefon/faks/e-mail,

4. Regon.
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Dział 4. Informacje o przedsiebiorcach, którym przekazano 

odpady do unieszkodliwiania



Roczne sprawozdanie o pojazdach 
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Dział 5. Informacje o osiągniętym w stacji demontażu poziomie 

odzysku i recyklingu 

Poziom odzysku i poziom recyklingu – w art. 28 ustawy o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 
oblicznia poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

1. Masa pojazdów � tabela dział 1

2. Masa pojazdów wycofacych z eksploatacji � tabela dział 1

3. Różnica mas: masa pojazdów – masa pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

4. Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części � tabela dział 2.2

5. Masa odpadów poddanych recyklingowi � recykling na stacji 
demontażu + recykling odpadów przekazanych do recyklingu w 
kraju + masa frakcji po strzepieniu poddanych reyklingowi + masa
odpadów przekazanych do inngo kraju w celu przetworzenia w 
procesie recyklingu
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Dział 5. Informacje o osiągniętym w stacji demontażu poziomie 

odzysku i recyklingu 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

6. Masa odpadów poddanych odzyskowi� odzysk na stacji 
demontażu + odzysk odpadów przekazanych do odzysku w kraju 
+ masa frakcji po strzepieniu poddanych odzyskowi energii+ 
masa odpadów przekazanych do inngo kraju w celu 
przetworzenia w procesie odzysku energii + masa odpadów 
poddanych recyklingowi (p. pkt 5)

7. Masa odpadów poddanych umieszkodliwianiu� przekazanych do 
unieszkodliwiania w kraju, frakcji po strzepieniu poddanych 
unieszkodliwieniu oraz przekazanych do innego kraju w celu 
unieszkodliwienia 
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Dział 5. Informacje o osiągniętym w stacji demontażu poziomie 

odzysku i recyklingu 



Roczne sprawozdanie o pojazdach 

8. Osiągnięty poziom odzysku: 

PO = (masa odpadów poddanych odzyskowi + masa części 
przeznaczonych do ponownego użycia)/masa pojazdów  

9. Osiągnięty poziom recyklingu: 

PR = (masa odpadów poddanych recyklingowi + masa części 
przeznaczonych do ponownego użycia)/masa pojazdów 
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Dział 5. Informacje o osiągniętym w stacji demontażu poziomie 

odzysku i recyklingu 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


