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SZARA STREFA 



SZARA STREFA

2005 r. – około 700 składnic złomu

szara strefa – ponad 90%

2020 r. – 1041 stacji demontażu

szara strefa – około 50% 



SZARA STREFA

Około 500 tys. pojazdów demontowanych jest poza legalnymi stacjami 

demontażu.

Na Allegro – największym portalu sprzedażowym, około 10 mln używanych części 

to części niewiadomego pochodzenia. 



Tabela nr 1

Wyrejestrowanie ROK 2014* ROK 2015* ROK 2016* ROK 2017** ROK 2018 ** ROK 2019 **

DEMONTAŻ NA WNIOSEK 354 768 352 382 328 867 499 871 423 315 384 412

DEMONTAŻ Z URZĘDU 90 062 107 706 85 494 10 178 130 004 130 471

Razem: 444 830 460 088 414 361 510 049 553 319 514 883

KRADZIEŻ 11 524 10 298 10  140 9 234 8 183 8 394

TRWAŁA UTRATA 1 567 4 007 2501 494 411 391

Razem: 13 091 14 305 2 501 9 728 8 594 8 785

WYWÓZ ZA GRANICĘ 12 093 10 019 42 216 44 867 17 191 30 337

ZNISZCZENIE ZA GRANICĄ --- --- --- 2 650 2 814 2 961

REJESTRACJA ZA GRANICĄ
--- --- --- 4 887 37 768 43 415

Razem: 12 093 10 019 42 216 52 404 57 773 76 713

RAZEM 470  014 484  412 469  218 572 181 619 686 600 381

*- dane z systemu CEPIK 1.0

** - dane z systemu CEPIK 2.0



Dane CEPIK Stan na 31 XII 2019 r.

Pojazdy zarejestrowane: 36 581 445 szt.

Pojazdy ubezpieczone: 23 793 585 szt.

Pojazdy z ważnym przeglądem technicznym: 20 503 106 szt.

Pojazdy nieubezpieczone: 12 787 860 szt.

Pojazdy bez ważnego przeglądu technicznego: 16 078 339 szt.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POZIOMY 

ODZYSKU I RECYKLINGU, 

BRAK POKRYCIA KOSZTÓW 

PRZETWARZANIA POJAZDÓW 



Odpowiedzialność za poziomy odzysku

i recyklingu, brak pokrycia kosztów 

przetwarzania pojazdów

 Poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 95% i 85%.

 Zobowiązany do ich uzyskania jest prowadzący stację demontażu – to jedyny 

przykład, gdy za osiągnięcie poziomów odpowiada recykler a nie producent.

 W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów – odpowiedzialność 

finansowa prowadzącego stację demontażu.



Odpowiedzialność za poziomy odzysku

i recyklingu, brak pokrycia kosztów 

przetwarzania pojazdów

 Brak wpływu prowadzącego stację demontażu na osiągane poziomy:

- brak wpływu na stan, w jakim pojazd trafia do stacji demontażu

- brak wpływu na wyniki próby strzępienia, która ma istotny wpływ na osiągane 

poziomy (około 50-60% masy odpadów pochodzących z demontażu trafia do 

strzępiarki)



Odpowiedzialność za poziomy odzysku

i recyklingu, brak pokrycia kosztów 

przetwarzania pojazdów

 Prowadzący stację demontażu nie ma możliwości pobrania opłaty od 

właściciela pojazdu za zagospodarowanie pojazdu.

 Aktualnie obowiązujące przepisy nie gwarantują pokrycia kosztów 

przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji – wprowadzający ma 

pokryć wyłącznie koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z 

przetwarzania pojazdów.

 System nie zapewnia finasowania wszystkim prowadzącym stacje demontażu –

z finasowania mogą skorzystać tylko te stacje, które są w sieci 

wprowadzającego – w konsekwencji zakłócona zostaje konkurencyjność na 

rynku.



Nowe obowiązki nałożone 

ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 

 Do dnia 5 marca 2020 r. wszyscy posiadacze decyzji w zakresie 

gospodarowania odpadami muszą złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

 Opracowanie i uzgodnienie operatu przeciwpożarowego - do dnia dzisiejszego 

gro przedsiębiorców nie uzgodniło operatu, w wielu przypadkach konieczne 

okazały się kosztowne inwestycje np. budowa zbiornika przeciwpożarowego, 

ściany przeciwogniowej itp.



Nowe obowiązki nałożone 

ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 

 Zabezpieczenie finansowe – problemy z obliczeniem kwoty zabezpieczenia, 

problemy z ustanowieniem zabezpieczenia (brak możliwości ustanowienia 

depozytu, uzyskania gwarancji bankowej, brak w ofercie ubezpieczycieli 

odpowiedniej polisy), problemy z uzyskaniem decyzji w przypadku gwarancji 

bankowej udzielonej na rok itp.

 Monitoring wizyjny – ogromne koszty związane z wykonaniem monitoringu 

zgodnego z przepisami, konieczność uzyskania pozwolenia budowlanego, 

problemy z zapewnieniem ciągłości monitorowania (np. przerwy w zasilaniu, 

awaria sprzętu), brak technicznych możliwości do zapewnienia monitoringu 

online (np. dostępu do interentu).



SKUTKI 



Woj. Pomorskie Woj. Świętokrzyskie Woj. Podlaskie Woj.  Dolnośląskie
Woj. Kujawsko-

Pomorskie

Ilu przedsiębiorców w okresie od dnia 5 września 2018 r. do 

dnia 14 lutego 2020r. złożyło wnioski o zmianę posiadanych 

decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami?

95 52 49 145 101

Ile decyzji w okresie od 5 września 2018 r. do 14 lutego 

2020r.  zostało wydanych zgodnie z nowymi przepisami 

wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw?

12 4 18 11 18

Ilu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu  w 

okresie od 5 września 2018 r. do 14 lutego 2020r.  złożyło 

wnioski o zmianę posiadanych decyzji? 

9 

(na 42 w BDO)

5

(na 39 w BDO)

9

(na 34 w BDO)

27

(na 50 w BDO)

21

(na 76 w BDO)

Ilu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu w 

okresie od 5 września 2018 r. do 14 lutego 2020r. złożyło 

wnioski o zmianę posiadanych decyzji i ile z tych wniosków 

zakończyło się wydaniem decyzji zmieniającej 

dotychczasową decyzję ?

9/0 5/0 9/3 27/0 21/1

Ilu przedsiębiorców w okresie od 5 września 2018 r. do 14 

lutego 2020r. uzyskało nowe decyzje na prowadzenie stacji 

demontażu (chodzi o przedsiębiorców którzy wcześniej tej 

działalności nie prowadzili).

0 0 0 0 2



Skutki

 Szacujemy, że z rynku zniknie około 50% stacji demontażu – część 

przedsiębiorców w ogóle nie składa wniosku, część zamierza złożyć wniosek  z 

brakami.

 Zmiana decyzji nie daje gwarancji dalszego kontynuowania działalności – w 

roku 2023 – 2025 kończyć się będzie termin obowiązywania decyzji wydanych 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

 Nowe obowiązki, coraz trudniejsze warunki działania i brak możliwości 

konkurowania z szarą strefą  powodować będzie powiększanie się obszaru 

szarej strefy.



fot. GIOŚ



Wnioski

 Konieczny jest dialog Rząd – przedsiębiorcy i pilne zmiany legislacyjne, które 

powstrzymają postępującą destrukcję branży i rozwój szarej strefy.

 Konieczny jest przegląd ustawodawstwa pod kątem skuteczności 

obowiązujących rozwiązań, które w swym założeniu miały ograniczać szarą 

strefę i poprawiać bezpieczeństwo działania firm odpadowych – eliminacja 

nadregulacji.

 Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zapewniających skierowanie 

strumienia pojazdów wycofanych z eksploatacji do legalnych stacji 

demontażu np. system 500 za 500.

 Konsekwentna egzekucja obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/zbycia pojazdu, 

ubezpieczenia pojazdu. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

e-mail: sekretariat@fors.pl
tel./fax: 22 87 40 114
www. fors.pl 
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