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• Akty prawne 
 

• Sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 
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Akty prawne 
 

• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162 z późn. zm.) 
 

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

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. 
w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 202, poz. 1340) 

  



Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1162 z późn. zm.) 
 

Art. 28.  
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać 
poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy 
pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.  
 
Art. 60.  
W okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu, o 
których mowa w art. 28 ust. 1, wynoszą odpowiednio 85% i 80%.  

 
 



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

Zawiera informacje o: 
- pojazdach wycofanych z eksploatacji, 
przyjętych do stacji demontażu w danym roku 
sprawozdawczym 
- odpadach – wytworzonych i poddanych 
procesom odzysku/ recyklingu/ utylizacji 
- elementach przeznaczonych do ponownego 
wykorzystania 
- odbiorcach odpadów 
- osiągniętych poziomach odzysku/ recyklingu 

 
- dot. pojazdów samochodowych zaliczanych 
do kategorii M1 i N1 oraz motorowerów 
zaliczanych do kat. L2e 
 

 - w odniesieniu do każdej stacji demontażu - 
odrębne roczne sprawozdanie  



2013 

X 
…………………. 

Za który rok ? 
Rok sprawozdawczy = rok kalendarzowy 

 
Do kogo ?  

 
Nazwa firmy albo dane 
przedsiębiorcy prowadzącego 
stacje demontażu, w tym dane 
adresowe 

 
Miejsce prowadzenia stacji 
demontażu – dane adresowe 

 
NIP / REGON 

 
Dane kontaktowe 
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Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z 
eksploatacji (PWE) - DZIAŁY 

1 ... Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów 

 wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu 

 

2 ... Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz 

 przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do 

 ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z 

 pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

3 ... Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i 

 recyklingu 

 

4 ... Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do 

 unieszkodliwiania 

 

5 ... Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu 



       1 FORD 1993 1,200 1,200 

       2 Mercedes 1997 1,600 1,400 

       3 Volkswagen 1992 0,900 0,880 

3,700 3,130 
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• Wpisujemy tylko marki pojazdów – nie rozbijamy  na modele np. FORD Escort, FIAT Uno 
 

• Masa pojazdu – może być równa masie pojazdu wycofanego z eksploatacji ale NIE MUSI 
 

• Należy uzupełnić na podstawie prowadzonej ewidencji 
 

dokł. - trzecie miejsce po przecinku 

Wszystkie pojazdy przyjęte w roku sprawozd. do stacji demontażu i punktów zbierania PWE 



• Pojazd niekompletny – pojazd niezawierający wszystkich istotnych elementów lub którego 
masa jest mniejsza niż 90% masy pojazdu 



 
 

• Masa pojazdu – masa własna pojazdu w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, pomniejszoną o masę paliwa w 
ilości nominalnej, ustalonej na 40 kg 
 

• Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji – masa pojazdu 
zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu lub 
punktu zbierania pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego 
odpadów, które nie pochodzą z tego pojazdu 
 

Masa własna 
„– 40kg” 

Masa poj. 
zważonego 



„ 
 
 
 
 
             ” 
 

Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami,  17 lipca 2013 r. 

1. Na jakiej podstawie należy ustalić masę własną pojazdu? 
- dowód rejestracyjny 
 
2. Masa w dowodzie rejestracyjnym nie została wpisana lub 
wpisano „0”? 
 
 
 



„ 
 
 
 
            ” 

Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami,  17 lipca 2013 r. 

3. Jak postąpić w przypadku gdy w masa wpisana w 
dowodzie rejestracyjnym w istotny sposób odbiega od 
danych rzeczywistych, np. jest o 1/3 wyższa niż masa 
rzeczywista?  

4. Którą masę przyjąć, jeśli w katalogach publikowanych przez ITS 
nie ma jednej wartości, a podawane są widełki „od… do…” ?  
 
 ???? Należy przyjąć masę modelu najbardziej zbliżonego do 
pojazdu wycofanego z eksploatacji pod względem rodzaju 
nadwozia, silnika, wyposażenia itp. ??? 
 
  





Należy wypełnić jeśli na stacji demontażu 
znajduje się inna instalacja do odzysku  

Należy podać rodzaj i kod odpadu  
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
Katalogu odpadów 

Masy - z dokładnością do  
trzeciego miejsca 

W przypadku uzupełnienia kolumny 15 
konieczne jest uzupełnienie tab. 2 

W przypadku 
uzupełnienia 
kolumny 16 

konieczne jest 
uzupełnienie tab. 3 

… należy uzupełnić na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów 



Masa sumaryczna 
powinna być 

zgodna z tab. 1 – 
kolumna 15 

[Mg] 

Procentowy udział frakcji przeznaczonych  
do przekazania do: 

- recyklingu – kol. 21 
- odzysku energii – kol. 23 

-  innych procesów odzysku – kol. 25 
- unieszkodliwiania – kol. 27 

na podstawie wyników próby wykonanej w roku poprzedzającym 
rok sprawozdawczy 
              *wyjątek: przedsiębiorca rozpoczyna działalność 

 

1       XYZ                 A B            =A*B         C         =A*C       D            = A*D        E           =A*E 



W tym również masa odpadów przekazanych do strzępiarki poza terytorium kraju 

„ 
 
 
 
                                   ” 

 
Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami,  17 lipca 2013 r. 

zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie Katalogu odpadów 



ponowne użycie – rozumie się przez to 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… ) 
 
uwzględniając 
przedmioty wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu przedmiotów 
wyposażenia i części, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego 
lub negatywnie wpływa na środowisko 

Należy wpisać jedynie masę odzyskanych części 



ZAŁĄCZNIK 
do rozporządzenia  

Ministra Infrastruktury  
z dnia 28 września 2005r.  

 
w sprawie wykazu przedmiotów 

wyposażenia i części, których 
ponowne użycie zagraża 

bezpieczeństwu ruchu drogowego 
lub negatywnie wpływa na 

środowisko 











dział 1 
kol. 4 

dział 1 
kol. 5 

Różnica 

dział 2.2 

Suma 
kolumn 
    9 
   + 
  12 
   + 
  22 
   + 
  31 

Suma 
kolumn 
  10 
   + 
  13 
   + 
  24 
   + 
  32 
   +  
  51 

Suma 
kolumn 
  17 
   + 
  28 
   + 
  34 



1. Pojazdy specjalne – muszą być ujęte w sprawozdaniu rocznym ale 
nie uwzględnia się ich przy obliczaniu poziomów odzysku i 
recyklingu?  
??? Pismo przewodnie z wyjaśnienie, nt. ew. rozbieżności – w 
przypadku sprawozdań wykonanych za pomocą programu 
przygotowanego przez NFOŚiGW – nie kreślić, nie poprawiać 
poziomów które zostały wyliczone ??? 

2. Niejednolita interpretacja: 
 - wymóg zgodności mas odpadów na wejściu do stacji demontażu i na 
wyjściu?  
??? Niekoniecznie !!!  Dokładność wagi / tolerancja pomiaru, 
zanieczyszczenia usuwane przed przystąpieniem do demontażu itp. ??? 
 
- Wymóg przetworzenia wszystkich pojazdów przyjętych w danym 

roku do końca stycznia roku następnego?  
??? Niekoniecznie !!! Odpady przekazane do końca stycznia roku 
następnego po okresie należy uwzględnić przy obliczaniu PO i PR ale 
nie ma konieczności przetworzenia przyjętych PWE ??? 



http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-
recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne  

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne




 
Przydatne linki 
 
Akty prawne, porady techniczne……. 
http://fors.pl/ 
 
Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 
2013 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/recykling-pojazdow/dofinansowanie-
recyklingu-pojazdow/#informacje-ogolne 
 
Program do wypełniania sprawozdań 
http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/srodki_krajowe/programy_2014
/racjonalna-gospodarka-odpadami/wrak_2013.1.6.xls 
 
Rozporządzenia do ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 
http://www.mos.gov.pl/artykul/2451_pojazdy_wycofane_z_eksploatacji/8905_zestawi
enie_%20opublikowanychrozporzadzen_do_ustawy_z_dnia_20_stycznia_2005_r_o_re
cyklingu%20_pojazdow_wycofanych_z_eksploatacji_dz_u_nr_25_poz_202_z_pozn_zm
.html 
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Dziękuję za uwagę 

Robert Lewicki 
e-mail:  robert.lewicki@interia.pl 

tel.  0 697 02 08 90 

Seminarium Stowarzyszenia FORS 
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