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Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.2)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, 
których zagospodarowanie zalicza się do recyklin-
gu;

2)  frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, 
których zagospodarowanie zalicza się do innych 
procesów odzysku niż recykling;

3)  sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 2. Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiar-
ki, których zagospodarowanie zalicza się do recyklin-
gu, stanowią:

1)  frakcja metali żelaznych;

2)  frakcja metali nieżelaznych;

3)  frakcja szkła;

4)  frakcja tworzywa sztucznego.

§ 3. Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiar-
ki, których zagospodarowanie zalicza się do innych 
procesów odzysku niż recykling, stanowią:

1)  frakcja tworzywa sztucznego, w przypadku braku 
możliwości poddania jej procesom recyklingu, 
poddana spalaniu z odzyskiem energii;

2)  lekka frakcja i pyły niezawierające substancji nie-
bezpiecznych, w przypadku poddania ich proce-
som odzysku energii;

3)  lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebez-
pieczne, w przypadku poddania ich procesom od-
zysku energii.

§ 4. 1. Poziom odzysku pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oblicza się zgodnie z wzorem określo-
nym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Poziom recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji oblicza się zgodnie z wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2011 r.3)

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, 
z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489. 

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. 
w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 212, poz. 1774 
i Nr 266, poz. 2250), które utraciło moc z dniem wejścia 
w życie art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 października 2010 r. (poz. 1340)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU ODZYSKU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eks- 
ploatacji oblicza się zgodnie z wzorem:

P + OPO = ⎯⎯ × 100 %
M

gdzie:
PO  —  oznacza, wyrażony w procentach, poziom od-

zysku,
P  —  oznacza, wyrażoną w Mg, z dokładnością do 

trzeciego miejsca po przecinku, masę przezna-
czonych do ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części wymontowanych z przy-

jętych w danym roku sprawozdawczym pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, wskazaną 
w rocznym sprawozdaniu o pojazdach wycofa-
nych z eksploatacji, którego wzór jest określo-
ny w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eks- 
ploatacji,

O  —  oznacza, wyrażoną w Mg, z dokładnością do 
trzeciego miejsca po przecinku, masę odpadów 
poddanych odzyskowi wskazaną w rocznym 
sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eks-
ploatacji,
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M  —  oznacza, wyrażoną w Mg, z dokładnością do 
trzeciego miejsca po przecinku, sumę mas po-
jazdów przyjętych do danej stacji demontażu 
w danym roku kalendarzowym; zgodnie z art. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
jest to masa własna w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908, z późn. zm.3)), pomniejszona o masę 
paliwa w ilości nominalnej; nominalną masę 
paliwa ustala się na 40 kg; do pojazdów  
wycofanych z eksploatacji przyjętych do danej 
stacji demontażu zalicza się również pojazdy 
wycofane z eksploatacji zebrane przez prowa-
dzącego punkt zbierania pojazdów, który za-
warł umowę z prowadzącym daną stację de-
montażu.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, 
poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, 
z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 
i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, 
Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, 
Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik nr 2 

SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU RECYKLINGU DLA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Poziom recyklingu dla pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oblicza się zgodnie z wzorem:

P + RPR = ⎯⎯ × 100 %
M

gdzie:
PR  —  oznacza, wyrażony w procentach, poziom recy-

klingu,
P  —  oznacza, wyrażoną w Mg, z dokładnością do 

trzeciego miejsca po przecinku, masę przezna-
czonych do ponownego użycia przedmiotów 
wyposażenia i części wymontowanych z przy-
jętych w danym roku sprawozdawczym pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, wskazaną 
w rocznym sprawozdaniu o pojazdach wycofa-
nych z eksploatacji, którego wzór jest określo-
ny w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eks- 
ploatacji,

R  —  oznacza, wyrażoną w Mg, z dokładnością do 
trzeciego miejsca po przecinku, masę odpadów 
poddanych recyklingowi wskazaną w rocznym 
sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eks-
ploatacji,

M  —  oznacza, wyrażoną w Mg, z dokładnością do 
trzeciego miejsca po przecinku, sumę mas po-
jazdów przyjętych do danej stacji demontażu 
w danym roku kalendarzowym; zgodnie z art. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
jest to masa własna w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym pomniejszona o masę paliwa 
w ilości nominalnej; nominalną masę paliwa 
ustala się na 40 kg; do pojazdów wycofanych 
z eksploatacji przyjętych do danej stacji de-
montażu zalicza się również pojazdy wycofane 
z eksploatacji zebrane przez prowadzącego 
punkt zbierania pojazdów, który zawarł umowę 
z prowadzącym daną stację demontażu.




