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Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z 
dniem: 
 
1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu 
podmiotowi – w przypadku pojazdu wyprodukowanego na 
terytorium kraju; 
2) dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w 
przypadku importu; 
3) wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium 
kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia. 
2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie na 
terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach, za 
dzień wprowadzenia na terytorium kraju uważa się dzień 
najwcześniejszy. 
3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium 
kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony 
w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym pojazd. 



 Art. 5a. Podmiot zajmujący się naprawą 
pojazdów gospodaruje częściami będącymi 
odpadami, usuniętymi w trakcie naprawy 
samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 
pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej 
„samochodami osobowymi”, lub przekazuje 
te części uprawnionemu posiadaczowi 
odpadów, w tym prowadzącemu stację 
demontażu, na zasadach określonych w art. 
27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm.). 



 

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na 
terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów 
w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany 
zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy 
stacje demontażu lub punkty zbierania 
pojazdów, w tym co najmniej jedną stację 
demontażu, położone w różnych 
miejscowościach na terytorium kraju. 



Dotychczasowa sieć: 
Art. 8. Umowy, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy 
sprzed 1 stycznia 2016 r. zawarte przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, które nie spełniają wymagań, o 
których mowa w art. 11a, zachowują ważność na czas, na jaki 
zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez okres 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  
 
 
Art. 11. 1. Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić 
sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki 
sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co 
najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania 
pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, 
położone w różnych miejscowościach, zapewniające 
właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu 
wycofanego z eksploatacji.  



Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności 
warunki:  

 

1) przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez 
stację demontażu;  

 

2) finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej 
lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający 
osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając 
liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez 
danego wprowadzającego pojazd.  



Art. 14. 1. Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku 
kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia 
opłaty za brak sieci.  
2. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie 
zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku 
kalendarzowego.  
3. Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w 
załączniku do ustawy.  
4. Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł.  
5. Maksymalna stawka opłaty za brak sieci wynosi 20 zł za brak jednej stacji 
demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku 
kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu 
tego roku.  
 
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wysokość opłaty stałej za brak sieci. 
 
Projekt z dnia 18 lipca 2016 r.  
§ 1.1. Wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 12 000 zł. 
2. Wysokość stawki opłaty za brak sieci wynosi 12 zł za brak jednej stacji 
demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku 
kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu 
tego roku. 



 

 Art. 5a. Podmiot zajmujący się naprawą pojazdów gospodaruje częściami będącymi 
odpadami, usuniętymi w trakcie naprawy samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 pkt 
40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (samochód osobowy – 
pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą oraz ich bagażu), zwanych dalej „samochodami osobowymi”, lub 
przekazuje te części uprawnionemu posiadaczowi odpadów, w tym prowadzącemu stację 
demontażu, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 

 

Art. 23a. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia 
będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy o ile nie 
spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i 
powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu 
zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z 
prowadzeniem stacji demontażu.  

 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu za przyjęcie będących odpadami części 
samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy może pobrać opłatę.  



Art. 20 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych 
innych ustaw 
 
 
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany 
dostosować posiadane pozwolenie zintegrowane lub inną decyzję w 
zakresie gospodarki odpadami wymagane w związku z 
prowadzeniem stacji demontażu do przepisów niniejszej ustawy w 
terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 
2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który nie ma 
zezwolenia w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w 
zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z 
prowadzeniem stacji demontażu na przyjmowanie będących 
odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie 
naprawy, nie jest obowiązany do przyjmowania tych odpadów w 
terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2016 r.  
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Od dnia 1 stycznia 2015 r. 

 

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. 28 ust. 5a.  

 

 

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu 
poziomów odzysku i recyklingu może uwzględnić masę 
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji 
poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca lutego 
następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu 
pojazdów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

 



Art. 28a. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, 
który w roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku, o 
którym mowa w art. 28 ust. 1, jest obowiązany do 
obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za 
nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu 
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub 
recyklingu.  

 

2. Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i 
brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia 
wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów 
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.  



3. Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji wynosi:  

 

1) 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów 
niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego 
poziomu brakuje nie więcej niż 5%;  

 

2) 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej 
do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu 
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w 
przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje 
więcej niż 5%.  



4. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 
odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z 
pojazdów wycofanych z eksploatacji przez co najmniej 
dwa kolejne lata, stawka opłaty za nieosiągnięcie 
wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do 
obliczenia opłaty należnej za drugi i każdy kolejny rok 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu stanowi 
dwukrotność stawki określonej zgodnie z ust. 3.  
 
5. Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu 
odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z 
pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na 
odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, 
w terminie do dnia 15 marca roku następującego po 
roku, którego opłata dotyczy. 



6. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący 
stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie 
uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od 
należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której 
określa wysokość tej opłaty.  
 
7. Do należności z tytułu opłaty za nieosiągnięcie 
wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stosuje 
się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia 
organów podatkowych przysługują marszałkowi 
województwa.;  



Art. 14. ust 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o 
zmianie ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz niektórych 
innych ustaw   
 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu 
przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdanie 
w terminie odpowiednio do dnia 15 marca 2016 
r. i do dnia 15 marca 2017 r.  



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku 
 



Zezwolenie na przetwarzanie / 
pozwolenie na wytwarzanie 

Art. 41a. 1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów są 
wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu 
kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma 
być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania 
wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. 

 

2. Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o 
przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ. 

 

3. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie 
spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na 
postanowienie nie służy zażalenie. 
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Zezwolenie na przetwarzanie / 
pozwolenie na wytwarzanie 

Art. 41a. 4. W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań 
określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ może 
odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie 
odpadów. 

 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i 
urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia. 

 

6. W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 
przetwarzanie odpadów właściwy organ może wystąpić z wnioskiem o 
przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany. 
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Decyzja środowiskowa 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw  

 

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie 
stosuje się, w przypadku gdy: 

 

1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do 
ponownego użycia lub 

 

2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego 
przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. 
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 Możliwe rozszerzenie listy części 
zakazanych do ponownego użycia 
 

 Certyfikacja używanych części zamiennych 
 

 Demontaż pojazdów hybrydowych i 
elektrycznych 
 

 Wprowadzenie obowiązkowych systemów 
zarządzania i audytu na poziomie stacji 
demontażu 
 
 




