
Rozporządzenia dotyczące 
pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w kontekście zmian 
w ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji
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Założenia do projektów ustaw

Nowe rozporządzenia:

1) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczej 
informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy 
odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz 
unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów 
wycofanych z eksploatacji,

2) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie próby 
strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

3) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu 
przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z 
eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji
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Założenia do projektów ustaw

• Wzór zbiorczej informacji jest określony w załączniku do 
rozporządzenia; 

• Zbiorcza informacja dotyczy odpadów pochodzących ze 
strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych i 
przetworzonych na terytorium kraju;

• Zbiorczą informację należy sporządzić na podstawie masy 
odpadów z pojazdów przyjętych do strzępienia, 
uwzględniając wyniki próby strzępienia pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczej informacji 
dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów 
przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, 
pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji
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Założenia do projektów ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczej informacji 
dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów 
przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, 
pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sposób późniejszego przetwarzania poszczególnych frakcji materiałowych 

pochodzących ze strzępienia 

Masa frakcji materiałowych przeznaczonych do przekazania do: 

recyklingu odzysku energii unieszkodliwiania 

Frakcje 

materiałowe 

uzyskane z 

procesu 

strzępienia [Mg] 

Metale żelazne 

 

   

Metale 

nieżelazne  

 

   

Frakcja 

tworzywa 

sztucznego 

   

Frakcja szkła 

 

   

Lekka frakcja i 

pyły 

niezawierające 

substancji 

niebezpiecznych 

   

Lekka frakcja i 

pyły 

zawierające 

substancje 

niebezpieczne 

  

 

 

 

Frakcja 

pozostałości 
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Założenia do projektów ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 
próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr  198, poz. 1319). 

Informacja o wynikach próby strzępienia1) 

Data i miejsce przeprowadzenia próby 
strzępienia  

 

Nazwy i adresy poszczególnych stacji 
demontażu, z których pochodziły 
odpady z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji poddane próbie 

strzępienia 

 

Masa odpadów z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji poddanych próbie 

strzępienia 
[Mg] 

 

Frakcje materiałowe uzyskane z procesu 
strzępienia2) 

Masa 
wydzielonych 

poszczególnych 
frakcji 

materiałowych 
[Mg] 

Zawartość uzyskanych 
wydzielonych poszczególnych 

frakcji materiałowych wyrażonych 
w stosunku do łącznej masy 

odpadów z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji poddanych próbie 

strzępienia 
[%] 

Metale żelazne   

Metale nieżelazne   

Frakcja tworzywa sztucznego   

Frakcja szkła   

Lekka frakcja i pyły niezawierające 
substancji niebezpiecznych   

Lekka frakcja i pyły zawierające 
substancje niebezpieczne   

Frakcja pozostałości   
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Założenia do projektów ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 
próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U. Nr  198, poz. 1319). 

Wydzielone frakcje materiałowe uzyskane z procesu strzępienia, z 
uwzględnieniem sposobu ich późniejszego przetwarzania 

Frakcje materiałowe przeznaczone do 
przekazania do 

recyklingu odzysku energii 

innych niż 
recykling 
procesów 
odzysku 

Frakcje materiałowe 
uzyskane z procesu 

strzępienia2) 

[Mg] 
Metale żelazne    
Metale nieżelazne     
Frakcja tworzywa 
sztucznego 

   

Frakcja szkła    
Lekka frakcja i pyły 
niezawierające 
substancji 
niebezpiecznych 

   

Lekka frakcja i pyły 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

   

Frakcja pozostałości    

Razem:    

[%] Udział procentowy 
poszczególnych frakcji 
materiałowych 
poddanych procesom 
przetwarzania 
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Założenia do projektów ustaw

Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory:

1) kwartalnej informacji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 
ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji.

2) zbiorczej informacji o:

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz 
art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt. 1;

b) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu;

c) 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;

d) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu;

e) stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie;

f) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji;

g) powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji;

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu przekazywania 
i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym  
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Założenia do projektów ustaw
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu przekazywania 
i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym  

3) zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których 
mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz kar pieniężnych, o 
których mowa w art. 80 ust. 1 – 9 tej ustawy. 

4) kwartalnej informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których 
mowa w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym.



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

Magdalena Perlińska 

Departament Gospodarki Odpadami 

Ministerstwo Środowiska 


