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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 889) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH 

Z EKSPLOATACJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 140)  

 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1) pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju; 

2) pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia; 

3) odpadów powstałych z pojazdów. 

[1a. Do motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e, określonej w przepisach o 

ruchu drogowym, stosuje się przepisy art. 11-17, art. 21, art. 22 oraz art. 39-41.] 

<1a. Do motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e, określonej 

w przepisach o ruchu drogowym, stosuje się przepisy art. 11, art. 13–17, art. 18, art. 

19,  art. 21, art. 22, art. 23 ust. 1 oraz art. 39–41.> 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych. 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) imporcie - rozumie się przez to przywóz pojazdu z terytorium państwa niebędącego 

członkiem Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju; 

2) masie pojazdu - rozumie się przez to masę własną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), 

pomniejszoną o masę paliwa w ilości nominalnej; 

2a) masie pojazdu wycofanego z eksploatacji - rozumie się przez to masę pojazdu 

zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania 

pojazdów, po uprzednim usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z tego 

pojazdu; 

3) odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach; 
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4) pojeździe - rozumie się przez to pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, 

określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do 

kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym; 

5) pojeździe historycznym - rozumie się przez to: 

a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym, 

b) pojazd mający co najmniej 25 lat, uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za 

unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; 

6) pojeździe wycofanym z eksploatacji - rozumie się przez to pojazd stanowiący odpad w 

rozumieniu przepisów o odpadach; 

7) ponownym użyciu - 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; 

8) przetwarzaniu - rozumie się przez to czynności podejmowane po przekazaniu pojazdu 

wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku lub 

przygotowania do unieszkodliwiania; 

9) recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach; 

10) stacji demontażu - rozumie się przez to zakład prowadzący przetwarzanie, w tym 

demontaż obejmujący następujące czynności: 

a) usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji 

niebezpiecznych, w tym płynów, 

b) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i 

części nadających się do ponownego użycia, 

c) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do 

odzysku lub recyklingu; 

11) strzępiarce - rozumie się przez to instalację służącą do rozdrabniania odpadów 

powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13) wewnątrzwspólnotowym nabyciu - rozumie się przez to przywóz pojazdu z terytorium 

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu 

wprowadzenia na terytorium kraju; 

[14) wprowadzającym pojazd - rozumie się przez to przedsiębiorcę będącego producentem 

pojazdu lub przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu 

pojazdu;] 

<14) wprowadzającym pojazd – rozumie się przez to przedsiębiorcę będącego 

producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w 

zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu;> 

15) substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to każdą substancję spełniającą kryteria 

klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w: 

a) części 2 w pkt 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria 1 i 2), 

2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A-F), 
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b) części 3 w pkt 3.1-3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność lub na 

rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria klasyfikacji ze 

względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10, 

c) części 4 w pkt 4.1, 

d) części 5 w pkt 5.1 

- załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, 

str. 1)[.] <,> 

<16) wprowadzeniu na terytorium kraju – rozumie się przez to wprowadzenie pojazdu 

po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.> 

 

[Art. 3a. 

1. Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska 

lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są 

pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw transportu 

uwzględnia, w szczególności: 

1) wymagania ochrony środowiska, 

2) bezpieczeństwo użytkowania pojazdów, 

3) możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, 

4) wymagania ochrony dóbr kultury lub 

5) wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.] 

 

[Art. 4. 

Wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju następuje: 

1) z dniem wydania pojazdu z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia go do obrotu - w 

przypadku pojazdów wyprodukowanych w kraju; 

2) z dniem dopuszczenia go do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu pojazdu; 

3) z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie - w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia.] 

 

<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. 
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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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.), zwanych dalej „samochodami osobowymi”, lub przekazuje te części 

uprawnionym posiadaczom odpadów, w tym prowadzącym 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. 7. 

[1.  Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów, z wyłączeniem ciężarków do 

wyważania kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych oraz okładzin hamulcowych, 

nie mogą zawierać ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.] 

<1. Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów nie mogą zawierać ołowiu, 

rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.> 

2. Materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów mogą zawierać metale, o których 

mowa w ust. 1, jeżeli jest to konieczne do uzyskania wymaganej charakterystyki 

technicznej tych przedmiotów i części. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu, określi, w drodze rozporządzenia, listę materiałów, przedmiotów wyposażenia i 

części pojazdów, o których mowa w ust. 2, kierując się koniecznością ograniczania 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może również zostać określona dopuszczalna 

zawartość ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościowego chromu w materiałach, 

przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów. 

 

[Art. 11. 

1. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w art. 10, jest obowiązany zapewnić sieć zbierania 

pojazdów, zwaną dalej "siecią", obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić 

właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania 

pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii 

prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem art. 12 

ust. 1. 
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2. Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty 

zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje 

demontażu. 

3. Wprowadzający pojazd w przypadku: 

1) cofnięcia pozwolenia zintegrowanego albo innej decyzji w zakresie gospodarki 

odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy 

prowadzącemu taką stację, 

2) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów, 

3) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 2, 

- powinien w terminie 3 miesięcy zapewnić sieć. 

4. Wprowadzający pojazd jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu 

oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci lub dowód wpłaty, o którym 

mowa w art. 12 ust. 2; oświadczenie może być złożone na fakturze.] 

 

<Art. 11. 

1. Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną 

dalej „siecią”, 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. 

2. 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. 

3. Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i 

punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami 

prowadzącymi stacje demontażu.> 

 

<Art. 11a. 

1. Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami 

prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. 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 
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i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju 

przez danego wprowadzającego pojazd.> 

 

[Art. 12. 

1. Wprowadzający pojazd, inny niż wymieniony w art. 10, nie zapewnia sieci. 

2. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, oraz podmiot 

niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu 

pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu 

wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech 

identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

3. W przypadku gdy wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, 

dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód 

wpłaty, o którym mowa w ust. 2.] 

 

[Art. 13. 

Wprowadzający pojazd podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 

 

Art. 14. 

1. Wprowadzający pojazd, który jest obowiązany do zapewnienia sieci lub który złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 4, i nie spełnia tego obowiązku, jest 

obowiązany do naliczenia i wpłacenia opłaty za brak sieci, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za brak sieci i liczby 

pojazdów wprowadzonych w danym roku na terytorium kraju przez wprowadzającego 

pojazd oraz ilorazu liczby dni w roku, w których nie zapewniono sieci, i liczby dni w danym 

roku. 

3. Do liczby dni, w których nie zapewniono sieci, nie wlicza się dni, w których niezapewnienie 

sieci wynikało z przyczyn określonych w art. 11 ust. 3, jeżeli wprowadzający pojazd 

zapewnił sieć w terminie 3 miesięcy od wystąpienia danej przyczyny; liczba tych dni nie 

może przekroczyć 90 w ciągu roku. 

4. Stawka opłaty za brak sieci wynosi 500 zł za pojazd. 

5. W przypadku zapewnienia sieci obejmującej co najmniej 95% terytorium kraju, podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z opłaty za brak sieci. 

6. W przypadku zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, sieci obejmującej: 

1) poniżej 95%, ale nie mniej niż 90% terytorium kraju - wysokość opłaty za brak sieci 

ulega obniżeniu o 75%; 

2) poniżej 90%, ale nie mniej niż 85% terytorium kraju - wysokość opłaty za brak sieci 

ulega obniżeniu o 50%.] 
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<Art. 13. 

Wprowadzający pojazd podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

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 oraz stawkę opłaty za brak sieci, uwzględniając koszty 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kierując się koniecznością 

zapewnienia, aby opłata za brak sieci była środkiem ekonomicznym zachęcającym do 

budowy sieci przez wprowadzającego pojazd.> 

 

Art. 17. 

[1. W razie stwierdzenia, że wprowadzający pojazd nie dokonał wpłaty opłaty za brak sieci 

albo dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

brak sieci. 

2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustala, w 

drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 50% kwoty 

niewpłaconej opłaty za brak sieci.] 

<1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzający pojazd, mimo ciążącego na nim 

obowiązku, nie uiścił opłaty za brak sieci albo uiścił opłatę w wysokości niższej od 

należnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję, w której określa 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci. 

2. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 

20% kwoty nieuiszczonej opłaty za brak sieci.> 

3. Do należności z tytułu opłat za brak sieci stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 

późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. 
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[Art. 17a. 

Na wniosek podmiotu, który dokonał wpłaty, o której mowa w art. 12 ust. 2, nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, dokonuje się zwrotu nadpłaconej kwoty.] 

 

<Art. 17b. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdza nadpłatę lub określa wysokość 

nadpłaty z tytułu opłaty za brak sieci. 

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje 

równowartość kwoty nadpłaty, o której mowa w ust. 1, na dochody budżetu państwa, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska wskazującego: 

1) dzień, z którym decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca 

nadpłatę lub określająca wysokość nadpłaty stała się ostateczna;  

2) równowartość kwoty nadpłaty podlegającej przekazaniu;  

3) rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw 

środowiska, na który należy przekazać równowartość kwoty nadpłaty. 

3. Za dzień  przekazania równowartości kwoty nadpłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

4. Przekazana równowartość kwoty nadpłaty zmniejsza wysokość zobowiązania 

określonego w art. 401c ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) i nie może przekroczyć stanu tego 

zobowiązania ustalonego na dzień przekazania równowartości kwoty nadpłaty. 

5. Zwrotu kwoty nadpłaty z tytułu opłaty za brak sieci wraz z należnym 

oprocentowaniem dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska ze środków 

rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.> 

 

[Art. 23. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego 

pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których 

mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

z zastrzeżeniem ust. 7 i 7a. 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z 

eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. 

3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 2, 

jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) pojazd wycofany z eksploatacji: 

a) jest kompletny, 

b) nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu. 

4. Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego 

masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu. 
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5. W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego z 

eksploatacji opłata, o której mowa w ust. 2, nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg 

brakującej masy pojazdu. 

6. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 2, 

przy przyjmowaniu niekompletnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

7. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia niekompletnego 

pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2. 

7a. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który nie ma podpisanej umowy z 

wprowadzającymi pojazdy, może odmówić przyjęcia pojazdu niekompletnego. 

7b. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, odmawiając przyjęcia pojazdu 

niekompletnego w przypadku, o którym mowa w ust. 7a, jest obowiązany do wskazania 

najbliższej stacji demontażu działającej w ramach sieci, o której mowa w art. 11 ust. 1. 

8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia 

kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu 

oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze 

rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu, o których mowa w ust. 4.] 

 

<Art. 23. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego 

pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o 

których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym. 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest także obowiązany do przyjęcia 

pojazdu wycofanego z eksploatacji, dla którego brak jest dowodu rejestracyjnego lub 

który nie posiada cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a 

pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a także odpadów 

pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli obowiązek przekazania 

tych odpadów do stacji demontażu wynika z postanowienia albo decyzji wydanych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 

124, poz. 859, z późn. zm.). 

3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu 

wycofanego z eksploatacji nie pobiera opłaty od właściciela pojazdu. 

4. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu 

wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, jeżeli jest 

spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: 

1) pojazd wycofany z eksploatacji nie jest zarejestrowany na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 
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2) pojazd wycofany z eksploatacji: 

a) jest niekompletny, 

b) zawiera odpady, które zostały do niego dodane. 

5. Za niekompletny pojazd uważa się pojazd, który nie zawiera co najmniej jednego 

istotnego elementu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9. 

6. W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji 

opłata, o której mowa w ust. 4, nie może przekraczać 10 zł za każdy kilogram 

brakującej masy pojazdu. 

7. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w 

ust. 4, przy przyjmowaniu niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji 

należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony 

Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz kontroli 

skarbowej. 

8. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia pojazdu 

wycofanego z eksploatacji, jeżeli właściciel pojazdu nie uiścił opłaty, o której mowa 

w ust. 4. 

9. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw środowiska, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę 

zapewnienia kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu 

odpadów, określi, w drodze rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu 

kompletnego.> 

 

<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. 24. 

1. [Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, 

który jest kompletny, jest obowiązany do:] <Przedsiębiorca prowadzący stację 

demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada wszystkie 

istotne elementy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 9, jest 

obowiązany do:> 
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1) unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic 

rejestracyjnych; 

2) wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu. 

<1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie tablic rejestracyjnych, nie dotyczy 

pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym.> 

2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy 

prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, 

jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych. 

3. Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z których 

pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi jest przekazywany przez przedsiębiorcę 

prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze 

względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy 

prowadzącego stację demontażu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który otrzymuje zaświadczenia o demontażu 

pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 

33 ust. 3, przekazuje jeden egzemplarz zaświadczenia organowi rejestrującemu 

właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a drugi pozostawia u 

siebie. 

5. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju, egzemplarz zaświadczenia 

o demontażu pojazdu, przeznaczony dla organu rejestrującego właściwego ze względu na 

miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, jest przekazywany w terminie 7 dni Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

 

Art. 25. 

[1. W przypadku przyjmowania pojazdu, który nie spełnia warunków określonych w art. 23 

ust. 3 pkt 2 lit. a, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do 

wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.] 

<1. W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu przedsiębiorca prowadzący 

stację demontażu jest obowiązany do wydania zaświadczenia o przyjęciu 

niekompletnego pojazdu. Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a–5 stosuje się 

odpowiednio.> 

[2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie wydaje zaświadczenia o przyjęciu 

niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty, o której 

mowa w art. 23 ust. 2.] 

3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie wydaje zaświadczenia o przyjęciu 

niekompletnego pojazdu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu, 

o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym. 
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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. 

2. (uchylony) 

2a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do niektórych pojazdów specjalnych, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym. 

3. Przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji do recyklingu zalicza się procesy oznaczone jako R2-R9 w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymontowanie przedmiotów 

wyposażenia i części pojazdów przeznaczonych do ponownego użycia. 

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji do odzysku zalicza się procesy uwzględnione przy obliczaniu poziomu 

recyklingu oraz procesy oznaczone jako R1 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 

5. Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się 

do odzysku i recyklingu. 

[5a. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i 

recyklingu, o których mowa w ust. 1, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z 

pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca 

stycznia następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia danego roku.] 

<5a. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i 

recyklingu, o których mowa w ust. 1, 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.> 

6. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji 

odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki, kierując się potrzebą ujednolicenia metodyki obliczania poziomów 

odzysku i recyklingu oraz uwzględniając zakres niezbędnych danych, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do 

recyklingu; 

2) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do 

innych procesów odzysku niż recykling; 

3) (uchylony) 
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4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. 

 

<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 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi 

województwa.> 

 

Art. 35. 

[1. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przekazania 

wszystkich zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy 

prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, jeżeli nie jest to ten sam 

przedsiębiorca.] 

<1. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany, najpóźniej 

do dnia 10 stycznia, przekazać wszystkie zebrane w roku poprzednim pojazdy 

wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym 

zawarł umowę, jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca.> 

2. Do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktu 

zbierania pojazdów nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach, chyba że ich stan stwarza zagrożenie dla środowiska. 

 

Art. 38. 

[1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na rok próbę 

strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości 

uzyskiwanych frakcji materiałowych.] 

<1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na 5 lat próbę 

strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu 

określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych.> 

<1a. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę wykonuje po raz pierwszy próbę 

strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie 

30 dni od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie. 

1b. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub technologicznych strzępiarki, 

skutkujących zmianą składu materiałowego rozdrobnionych odpadów, 

przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany do przeprowadzenia próby 

strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w terminie 

30 dni od dnia dokonania tych zmian.> 

[2. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym stacje 

demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informację dotyczącą zawartości 

uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby, o której 

mowa w ust. 1, w ciągu miesiąca od wykonania próby.] 

<2. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym 

stacje demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informację dotyczącą 

zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych określonej w wyniku 

przeprowadzenia próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, w ciągu miesiąca od jej przeprowadzenia.> 
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3. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę sporządza roczne sprawozdanie zawierające 

informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 

[4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania próby strzępienia, 

o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych 

frakcji materiałowych dla poszczególnych stacji demontażu.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, odpady, które podlegają próbie 

strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz 

sposób jej wykonania, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości 

uzyskiwanych frakcji materiałowych.> 

 

Art. 39. 

[1. Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po uzgodnieniu z marszałkiem 

województwa lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska właściwym miejscowo do 

wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami 

wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu 

stację demontażu, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł 

umowę. 

2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, starosta określa przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców prowadzących stację demontażu, którym przedsiębiorca prowadzący 

punkt zbierania pojazdów jest obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z 

eksploatacji. 

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów poświadcza nieprawdę w 

zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego 

pojazdu, starosta cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez 

odszkodowania. 

4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów narusza przepisy ustawy, 

starosta wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. 

5. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, mimo wezwania nadal narusza przepisy 

ustawy, starosta cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez 

odszkodowania.] 

<1. Starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje zezwolenie na 

zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po: 

1) zaopiniowaniu przez: 

a) marszałka województwa, 

b) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, o ile nie jest to ten sam organ 

– właściwych miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji 

w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji 
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demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, z którym 

przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę; 

2) sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska spełnienia 

minimalnych wymagań dla punktów zbierania pojazdów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3. 

2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, starosta albo regionalny dyrektor ochrony 

środowiska określa przedsiębiorcę lub przedsiębiorców prowadzących stację 

demontażu, którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest 

obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji. 

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów poświadcza nieprawdę w 

zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego 

pojazdu, starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa zezwolenie, o 

którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów narusza przepisy ustawy, 

starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska wzywa go do niezwłocznego 

zaniechania naruszeń. 

5. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, mimo wezwania nadal narusza 

przepisy ustawy, starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa 

zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji, bez odszkodowania.> 

6. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje wstrzymanie działalności objętej 

tym zezwoleniem. 

[7. Starosta przekazuje marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony 

środowiska właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej 

decyzji w zakresie gospodarki odpadami, oraz marszałkowi województwa lub 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwym ze względu na adres punktu 

zbierania pojazdów kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz decyzji, o których 

mowa w ust. 3 i 5.] 

<7. Starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje marszałkowi 

województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o ile nie jest to ten 

sam organ, właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej 

decyzji w zakresie gospodarki odpadami, oraz marszałkowi województwa lub 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwym ze względu na adres 

punktu zbierania pojazdów kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz decyzji, o 

których mowa w ust. 3 i 5.> 

 

Art. 40. 

 1. Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie 

gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest 

marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie 

zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), organem właściwym jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
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2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, z wyłączeniem nowo zbudowanych lub przebudowanych obiektów 

budowlanych, zespołów obiektów lub instalacji, do których ma zastosowanie art. 76 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.), oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. 

[3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu poświadcza nieprawdę w 

zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego 

pojazdu, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa 

pozwolenia lub decyzje, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji, bez odszkodowania.] 

<3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu wydaje zaświadczenie 

o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, bez 

przyjęcia pojazdu wycofanego z eksploatacji, marszałek województwa lub regionalny 

dyrektor ochrony środowiska cofa pozwolenie lub decyzję, o których mowa w ust. 1, 

w drodze decyzji, bez odszkodowania.> 

4. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu narusza przepisy ustawy, marszałek 

województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska wzywa go do zaniechania 

naruszeń w oznaczonym terminie. 

5. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, mimo wezwania nadal narusza przepisy 

ustawy w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji demontażu, marszałek województwa lub 

regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa pozwolenia lub decyzje, o których mowa w 

ust. 1, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

6. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, narusza przepisy ustawy inne niż określone 

w ust. 5, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska może 

cofnąć pozwolenia lub decyzje, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji bez 

odszkodowania. 

7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje marszałkowi województwa 

właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia stacji demontażu informacje niezbędne 

do prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 42 ust. 1. 

 

Art. 41. 

1. Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie 

gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem strzępiarki jest marszałek 

województwa; w przypadku gdy strzępiarka położona jest na terenie zamkniętym organem 

właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

<1a. Pozwolenie lub decyzja, o których mowa w ust. 1, są wydawane po sprawdzeniu 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska spełnienia minimalnych 

wymagań dla strzępiarek, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 

ust. 2.> 
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[2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę poświadcza nieprawdę w informacji 

dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, o których mowa w art. 38 ust. 

2, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa pozwolenia 

lub decyzje, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji, bez odszkodowania.] 

<2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazał informację dotyczącą 

zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, niezgodną ze stanem rzeczywistym, 

marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa 

pozwolenie lub decyzję, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji, bez 

odszkodowania.> 

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę narusza przepisy ustawy, marszałek 

województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska wzywa go do zaniechania 

naruszeń w oznaczonym terminie. 

4. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3, mimo wezwania nadal narusza przepisy 

ustawy, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska cofa 

pozwolenia lub decyzje, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

 

[Art. 43. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku kontroluje każdą stację 

demontażu.] 

 

<Art. 43a. 

1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i 

przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu 

odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

2. Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu 

odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o 

dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu 

samorządu województwa, o którym mowa w ust. 3, marszałek województwa 

przekazuje, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, na rachunek bankowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu 

odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o 

dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód 

budżetu samorządu województwa.> 

 

[Art. 47. 

Kto wbrew przepisom art. 13 nie składa zawiadomienia o podjęciu działalności w zakresie 

produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów lub składa zawiadomienie 

zawierające fałszywe dane, podlega karze grzywny.] 
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<Art. 52a. 

Kto wbrew przepisowi art. 35 ust. 1 nie przekazuje najpóźniej do dnia 10 stycznia 

wszystkich zebranych w roku poprzednim pojazdów wycofanych z eksploatacji do 

przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, jeżeli nie jest 

to ten sam przedsiębiorca, podlega karze grzywny. 

 

Art. 52b. 

1. Kto wbrew przepisowi art. 38 ust. 1 nie wykonuje próby strzępienia odpadów 

pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości 

uzyskiwanych frakcji materiałowych, podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 38 ust. 2 nie przekazuje 

przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, od których przyjmuje odpady do 

strzępienia, informacji dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych 

w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, w ciągu miesiąca od jej przeprowadzenia.> 

 

[Art. 53. 

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 44-51, następuje na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).] 

 

<Art. 53. 

1. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 44–46, art. 48, art. 49, art. 51, art. 52a i 

art. 52b następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 

z późn. zm.). 

2. Za wykroczenia, o których mowa w art. 44–46, art. 48, art. 49, art. 51, art. 52a i art. 

52b, odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji 

właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami 

gospodarczymi w zakresie gospodarki odpadami osoby fizycznej, osoby prawnej albo 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębne 

przepisy przyznają zdolność prawną.> 

 

UWAGA: użyte w art. 32 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 i 3 w różnej liczbie i 

przypadku wyrazy [zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania odpadów] zastępuje się użytymi w odpowiedniej 

liczbie i przypadku wyrazami <zezwolenie na zbieranie odpadów> 
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<Załącznik  

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

WZORY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA BRAK SIECI 

ZBIERANIA POJAZDÓW 

 

1. Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, 

o którym mowa w art. 11 ust. 1, należy obliczać w następujący sposób: 

)
365

...
(

4821 EEE
DCBA




 
2. Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, 

o którym mowa w art. 11 ust. 2, należy obliczać w następujący sposób: 

)
365

(
321 EEE

DCBA



 

Objaśnienia 

A – wysokość opłaty za brak sieci liczona w zł, 

B – opłata stała za brak sieci w zł, 

C – liczba pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku 

kalendarzowego przez danego wprowadzającego w szt., 

D – stawka opłaty za brak sieci w zł, 

E z indeksem liczbowym – liczba dni, w których do zapewnienia sieci brakowało 

kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(punkty 1-16a pominięto) 

[16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

poniesione opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy;] 

<16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 

ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i ...), z tym że kosztem uzyskania 

przychodów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a 
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ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 

tej ustawy;> 

(punkty 16c-62 oraz ustępy 2-8 pominięto) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)  

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(punkty 1-18 pominięto) 

19)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących 

uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. 

zm.), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy; 

[19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1162), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione 

opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy;] 

<19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 

ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i ...), z tym że kosztem uzyskania 

przychodów są poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a 

ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 

tej ustawy;> 

(punkty 19c-68 oraz ustępy 1a-9 pominięto) 
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.)  

 

Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2)   karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

3)  świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 

pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - 

jeżeli są wymagane; 

4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 

przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz 

termin ważności badania technicznego; 

5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany 

po raz pierwszy; 

6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy 

inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 

"czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 

pierwszy; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

[9)   dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu 

obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej 

ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po 

raz pierwszy.] 

1a. (uchylony). 

1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 

zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub 
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kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu 

osobowego lub pojazdu. 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1)   pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

2)   pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

3)   pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4)   (uchylony); 

5)   pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku 

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym 

wycofaniu pojazdu z ruchu; 

[6)   pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9;] 

7)   pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)   pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza 

się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez 

organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

3a.  Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być 

uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych 

dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący 

właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w 

zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. 
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)  

 

Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 

1)   opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i 

utrzymanie katastru wodnego; 

2)   przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 

3)   wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju; 

4)   wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód 

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i 

gospodarkę; 

5)   wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

6)   działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 

przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz 

wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu 

odpadów; 

7)   koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

8)   przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 

8a)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

8b)  finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi; 

9)  przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji 

polegających na samooczyszczaniu; 

9a)  przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do 

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 

władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego; 

10)  wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o 

restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 

175, poz. 1693); 

11)  badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 
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12)  rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

13)  rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 

służących badaniu stanu środowiska; 

14)  system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, 

w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska 

obowiązanych do ponoszenia opłat; 

15)  wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów 

pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

16)  wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem 

do informacji o środowisku; 

17)  działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód 

górniczych, a także ich skutków; 

18)  prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy; 

19)  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

20)  zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 

21)  przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 

22)  wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

23) (uchylony); 

24)  wspomaganie ekologicznych form transportu; 

25)  działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących 

metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

26)  działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 

przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

27)  opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego; 

28)  przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin 

lub zwierząt; 

29)  przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

30)  zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w 

lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i 

abiotyczne; 
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31)  profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska; 

32)  edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

33)  przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

34)  działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych 

dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o 

których mowa w art. 206 i 212; 

35)  opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i 

zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw; 

36)  wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

37)  wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany 

działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i 

rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania 

wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także 

wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów; 

38)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi; 

39)  przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z 

Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

40)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

41)  współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.); 

41a)  przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania 

i audytu (EMAS); 

42)  inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 
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udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej 

dopuszczalności. 

Art. 400b. 

[1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.] 

<1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4–6.> 

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42. 

2a. Celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest również 

tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz 

jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji 

określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji. 

4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji może powierzać wojewódzkim funduszom, 

na podstawie porozumień, wykonywanie czynności składających się na realizację zadań, o 

których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ponosząc 

odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres czynności 

wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania przez Krajowego 

operatora systemu zielonych inwestycji kosztów ponoszonych przez wojewódzkie 

fundusze na wykonywanie tych czynności. 

6. Narodowy Fundusz jest instytucją finansową, o której mowa w art. 38 ust. 4 lit. b pkt (ii) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), oraz 

może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz funduszy, o 

których mowa w tym rozporządzeniu. 

7. Wojewódzkie fundusze mogą pełnić rolę pośredników finansowych, o których mowa w art. 

38 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

8. Za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) Narodowy 

Fundusz może powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie porozumień, zadania 

związane z realizacją krajowego programu operacyjnego w rozumieniu tej ustawy. 

9. Powierzenie wojewódzkim funduszom zadań, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza 

odpowiedzialności Narodowego Funduszu za ich realizację. 

 

Art. 400k. 

1. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy należy 

odpowiednio: 

1)   opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i planów 

działalności wojewódzkich funduszy, których częściami są plany finansowe; 

2)   opracowywanie projektów rocznych planów finansowych; 

3)   dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

4)   gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z 

zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych 

wojewódzkich funduszy; 

5)   kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

6)   opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

7)   składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym 

wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy; 

8)  wydawanie opinii w zakresie możliwości wspomagania ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy zadań regionalnych dyrektorów ochrony 

środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi objętych 

harmonogramami, o których mowa w art. 101j ust. 1, oraz w zakresie bezpośrednich 

zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w środowisku objętych harmonogramami, o 

których mowa w art. 16a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie. 

2. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także: 

1)   opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra 

właściwego do spraw gospodarki co do zawartych w nich ustaleń; 

2)   opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadaniowym; 

[3)   sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162), z 

podaniem nazwy, oznaczenia siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych 

podmiotów oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca 

miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje;] 

<3) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w 

art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i ...), z podaniem 

nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów, 

wysokości kwoty wpłaconej z tytułu opłaty oraz daty dokonania zapłaty w 

rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w 

terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te 

informacje;> 

4)  sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska 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 z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji,] 

<a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 

oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji,> 

[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)  (uchylona), 

e)  uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu, 

f)  stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowanie, 

g)  gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

h)  powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 

- w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy; 
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5)  sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), oraz kar pieniężnych, o których mowa w 

art. 80 ust. 1-9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także: 

1)   opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy; 

2)   sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych 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, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych przedsiębiorców 

oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca 

po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje. 

4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, są upoważnione 

dwie osoby, działające łącznie, spośród: 

1)   pozostałych członków Zarządu Narodowego Funduszu; 

2)   pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, 

działających w granicach ich umocowania. 

5. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, są 

upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród: 

1)   pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy; 

2)   pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, 

działających w granicach ich umocowania. 

6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie praw i 

obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu 

określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w 

stosunku do osób trzecich. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3-5 i ust. 3 pkt 2. 

 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 
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3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   
(204)

 wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i 

górnicze; 

2a)  
(205)

 wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)   wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

- Prawo wodne; 

4)   wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 

2013 r. poz. 984), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 

56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy; 

4a)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), 

oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

4b)  
(206)

 wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478); 

5)   wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. 

zm.); 

6)   (uchylony); 

7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), a także wpływy z kar pieniężnych 

nałożonych na podstawie art. 70-72 tej ustawy; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)   środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie 

art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) w wykonaniu obowiązku 

prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 
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8b)   wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

[9)   wpływy z opłat, 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;] 

<9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a 

ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji;> 

 

10)  wpływy z 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, a także wpływy 

z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

11)  środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 

wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

  11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

[11b)  wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;] 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 

poz. 859, z późn. zm.); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach; 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   wpływy z 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, a także wpływy z kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 

 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o 

których mowa w art. 206 i 212. 
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2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w 

zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2)   przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

3)  finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na: 

1)   utrzymanie katastru wodnego; 

2)   opracowanie planów gospodarowania wodami; 

3)   odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 

4)   opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 

5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4-4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie : 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 
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b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania energii 

wytwarzanej w tych instalacjach. 

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1)   ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 

2)   z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 

3)   z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 

4)   z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania 

emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. [Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których 

mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na:] <Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 

kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8–11a, 12 i 13a, po 

pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:> 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

[2)   finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;] 

<2a) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w 

zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji;> 

3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 
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b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b; 

5)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 

środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych 

lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), a 

w przypadku zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 301 

z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 
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europejskich, w tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu 

etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym. 

 

Art. 402. 

1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą 

wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których 

mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków 

na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, 

wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w 

terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki 

bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone 

o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na 

egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku bankowego. 

1b. (utracił moc). 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na 

rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1, 

pomniejsza je o 20%, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody 

budżetu państwa. 

2a. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy wpływów z opłat, o których mowa w art. 401 ust. 1, pomniejsza je 

o: 

1)   3% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, 

2)   1,5% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. 

2b.  Kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2a, przeznacza się na: 

1)   tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska; 

2)   zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze 

środowiska. 

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są 

przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy - Ordynacja 

podatkowa. 

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód 

budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód 

budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. 
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6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% 

dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są 

składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej 

niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi 

proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych 

powiatów i gmin. 

7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 4 albo 6, 

stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% - wojewódzkiego funduszu. 

8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska 

przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego 

miesiąca po upływie każdego kwartału. 

8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 

r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

9.-10. (uchylony). 

11. (utracił moc). 

12. (uchylony). 

13. (utracił moc). 

14. (uchylony). 

[15. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.] 

16. (utracił moc). 

 

Art. 410a. 

[1. Narodowy Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1)   uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy z 

dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

2)   posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu; 

3)   złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

2. Środki przeznaczone na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są 

dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji 

demontażu, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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2a. Wysokość dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi 500 zł za 

każdą tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu. 

3. Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca 

roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca prowadzący stację demontażu 

spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3a. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym 

przedsiębiorca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3b. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, lub sprawozdanie, o którym mowa w 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia, Narodowy Fundusz wzywa 

przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu do usunięcia tych błędów lub uzupełnienia 

wniosku lub sprawozdania w terminie 14 dni. 

3c. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu usunął błędy lub uzupełnił wniosek 

lub sprawozdanie stosownie do wezwania, Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w 

terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca złożył wniosek.] 

4. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, 

który łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu; 

2)   złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

5. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie gospodarowania 

odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu 

strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów 

pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, który posiada wymagane decyzje w 

zakresie gospodarki odpadami oraz spełnia wymagania określone w przepisach o 

odpadach. 

6. Narodowy Fundusz może dofinansować działania inwestycyjne w zakresie zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania 

pojazdów, który posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnia 

wymagania określone w przepisach o odpadach. 

 

Art. 411. 

1. [Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, ze 

środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez:] 

<Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4–6, 

ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez:> 

1)   udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej; 

2)   udzielanie dotacji, w tym: 
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a)  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

b)  dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 

c)  dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

[d)  dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,] 

e)  dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu 

przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 851, z późn. zm.); 

3)   nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

1a.- 1c. (uchylony). 

1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji. 

1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d, 

określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu. 

1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac 

likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość 

niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz. 

1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do 

Narodowego Funduszu. 

2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii 

ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - opinii 

ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania 

zadań i osiągnięcia planowanych efektów. 

[3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na 

cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, 

przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki 

komunalnej.] 

<3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych 

na cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 

4–6, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu 

gospodarki komunalnej.> 

3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat 

ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest 

leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających 

amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki 

wodnej. 
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4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków 

dewizowych. 

5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń: 

1)   spłaty kredytów lub pożyczek, 

2)   spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, 

3)   zwrotu przyznanych środków 

–   pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu 

ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń 

odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na wypadek 

roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli. 

5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie. 

5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń, 

uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania. 

6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska, 

jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, 

zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez 

ministra właściwego do spraw środowiska gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości 

lub w części, z przyczyn określonych w tych umowach. 

6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz 

nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem przemysłu 

i usług w zakresie ochrony środowiska. 

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 

10.000.000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, 

elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące 

analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 

technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania 

zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji. 

8.  Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz 

przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. 

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 

wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub 

wojewódzkie fundusze. 

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe 

bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na 

wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub 
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częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dopłaty, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e. 

10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o udostępnienie 

środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie 

określonych przez te fundusze procedur, zapewniających poszanowanie zasady 

przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie umowy z każdym bankiem 

spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tych 

procedurach. 

10b. - 10c. (uchylony). 

10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy 

przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków 

finansowych, o których mowa w ust. 10. 

10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z 

przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i 

przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb 

geologii. 

11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z 

pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których 

środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W 

ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE 

PRODUKTOWEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413)  

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4A 

POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW 

 

Poz. Odpady powstałe z Poziom w % 

 rodzaj produktów 

 

symbol PKWiU odzysk 

 

recykling 

 

1 2 3 4 5 

1 

 

 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, 

preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

 19.20.29.0 

 

 50 

 

 35 

 

  z wyłączeniem:  z wyłączeniem:     
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  Oleje smarowe do przeprowadzania 

przemian chemicznych innych niż proces 

specyficzny 

 

 19.20.29.0 

 

    

  Parafina ciekła  19.20.29.0     

  Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje 

zapobiegające przyleganiu do form, oleje 

antykorozyjne 

 19.20.29.0 

 

    

  Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe 

oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji 

olejów smarowych lub preparatów 

smarowych 

 19.20.29.0 

 

    

[2 

 

 Preparaty smarowe, dodatki, środki 

zapobiegające zamarzaniu, 

 20.59.4 

 

 50 

 

 35] 

 

  z wyłączeniem:  z wyłączeniem     

  Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów 

mineralnych i produkty podobne 

 20.59.42.0 

 

    

  Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe 

płyny przeciwoblodzeniowe 

 20.59.43.0 

 

    

 

 

 

 

 

 

<2 

Preparaty smarowe, dodatki, środki 

zapobiegające zamarzaniu, 

20.59.4  

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

35> 

 z wyłączeniem: z 

wyłączeniem: 

Preparaty smarowe - wyłącznie smary 

plastyczne 

ex 20.59.41.0 

 Środki przeciwstukowe, dodatki do 

olejów mineralnych i produkty podobne 

20.59.42.0 

Środki zapobiegające zamarzaniu i 

gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 

20.59.43.0 

3 

 

 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w 

rodzaju stosowanych w samochodach 

osobowych 

 22.11.11.0 

 

 75 

 

 15 

 

  Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w 

rodzaju stosowanych w motocyklach i 

rowerach 

 22.11.12.0 

 

    

  Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w 

rodzaju stosowanych w autobusach, 

samochodach ciężarowych i samolotach 

 22.11.13.0 

 

    

  Opony pneumatyczne bieżnikowane z 

gumy 

 22.11.20.0 

 

    

4 

 

 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w 

rodzaju stosowanych w urządzeniach i 

 22.11.14.0 

 

 75 

 

 15 
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maszynach rolniczych, pozostałe nowe 

opony pneumatyczne z gumy 

5  Opony pneumatyczne, używane  38.11.53.0  75  15 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)  

 

Art. 49. 

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej "rejestrem". 

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. 

3. Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym 

mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. 

4. Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-5, 

dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania 

działalności. 

5. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 

6. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami. 

[7. Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem informacji o: 

1)   warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł z 

organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

2)   wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych; 

3)   rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.).] 

<7. Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem: 

1) informacji o:  

a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny 

zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

b) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych, 

c) rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322 i 1662); 

2)  dokumentów, o których mowa w art. 53 ust. 7 pkt 6.> 
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Art. 52. 

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)  z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do: 

a)  przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w 

szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 

–  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z 

organizacją odzysku, 

b)  prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 

d)  dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu 

poddania ich odzyskowi i recyklingowi: 

–  kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu 

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e)  organizacji odzysku: 

–  informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku 

zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z 

nich powstałych, 
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–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku; 

5)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego pojazdy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

[–  informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w 

ramach sieci,] 

<– informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających 

w ramach sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub 

punkt funkcjonuje w sieci,> 

b)  prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego stację demontażu: 

–  adres stacji demontażu, 

–  informację o stosowanych procesach przetwarzania, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 

d)  prowadzącego strzępiarkę: 

–  adres strzępiarki, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku; 

(pkt 6-8 pominięto) 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)   odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 

których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji 

na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach; 

5)   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 
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6)   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku; 

7)   informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

8)   wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 

przetwarzania olejów odpadowych. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 

środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 

rozumie się: 

1)   zezwolenie na zbieranie odpadów; 

2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 

 

Art. 53. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po 

stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej. 

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego 

zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84, oraz w formie pisemnej. 

3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział 

w Polsce; 

2)   bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego - jeżeli nie ustanowił 

oddziału w Polsce. 

3a. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, składa wniosek 

o wpis do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2)   za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę, o której mowa 

w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do 

marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego 

- jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, składa wniosek o wpis 

do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział w 

Polsce; 

2)   za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą 

zawarł umowę, o której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, wpisanej do rejestru, do 

marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego - jeżeli nie ustanowił oddziału w Polsce. 

5. Wniosek o wpis do rejestru zawiera w szczególności: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających 

baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został 

nadany, 

3)   numer REGON, o ile został nadany, 

4)   imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz rejestrowy 

-   oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresu 

działalności. 

6. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie 

wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów 

działalności, którą podmiot zamierza wykonywać. 

7. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się: 

1)   w przypadku wszystkich podmiotów: 

a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca 

podlega obowiązkowi jej uiszczenia, 

b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub 

oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz 

oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze 

stanem faktycznym; 

2)   w przypadku wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 

a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, o ile została zawarta, 

b)  dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 tej ustawy, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane; 
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3)   w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 

rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 2 - zaświadczenie wydane przez bank 

prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 

wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o 

wpłacie tej kwoty; 

4)   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek 

organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego 

organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 

5)   w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą 

dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w 

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)[.] <;> 

<6) w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami 

prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie 

tych umów zawartych w postaci papierowej.> 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

<9. Marszałek województwa zamieszcza w rejestrze dokumenty, o których mowa w ust. 

7 pkt 6, i udostępnia je na żądanie właściwych organów.> 

 

 

Art. 73. 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi sporządzają: 

1)   wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2)  wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

3)   wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej; 

4)   wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5)   wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 
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6)   wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

d)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 

–  o opakowaniach wielokrotnego użytku, 

–  o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)  masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje, 

c)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady 

pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, 

a także według sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

e)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 

poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego 

poziomu odzysku lub recyklingu, 

f)  masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich 

zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - w 

przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej 

dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach, 

g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o 

przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych 

wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

3)   w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku 

rodzaje i symbole, informacje o: 

a)  masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 

b)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 

c)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 
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d)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych 

produktów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy - w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

[4)   w zakresie pojazdów - informacje o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania 

pojazdów;] 

<4) w zakresie pojazdów: 

a) informacje o liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu 

roku,  

b) informacje i liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów 

brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,  

c) informacje o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.> 

(pkt 5-6 pominięto) 

 

Art. 75. 

1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 

1)   wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2)   prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 

prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a)  zbierania odpadów, 

b)  przetwarzania odpadów 

-   obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

3)   podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze 

składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na 

wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 

2. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

d)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 - informacje o: 

a)  masie i rodzajach odpadów, 

b)  sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami, 

c)  instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile 

podmiot przetwarza odpady, 

d)  informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 - w przypadku posiadacza odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 

odpadów; 

3)   w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o 

których mowa w art. 96 ust. 1 - informacje o: 
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a)  masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do 

stosowania, 

b)  składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, 

c)  rodzaju przeprowadzonej obróbki, 

d)  władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 

ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego 

zamieszkania lub siedziby, 

e)  miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

f)  celu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 

4)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa 

w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

- informacje o: 

a)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, 

b)  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, 

c)  masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do 

unieszkodliwiania, 

d)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z 

podaniem firmy, siedziby i adresu, 

e)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem 

firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu, 

f)  osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu[;] <,> 

<g) wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku 

i recyklingu;> 

5)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z 

dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 

informacje o: 

[a)  wynikach próby strzępienia, 

b)  wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz 

unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z 

eksploatacji;] 

<a) wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono 

próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, 

 b) masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz 

unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.> 
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6)   w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - 

informacje o: 

a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego 

do prowadzącego zakład przetwarzania, 

b)  adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7)   w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o: 

a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez 

prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wraz z podaniem numeru i 

nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu, z którego powstał ten zużyty 

sprzęt określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, 

b)  rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, przekazanych prowadzącemu działalność w 

zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania 

oraz masie sprzętu i części składowych sprzętu, przekazanych do ponownego 

użycia, 

c)  adresie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

8)   w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - 

informacje o masie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż 

recykling procesom odzysku; 

9)   w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów - informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych 

lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą 

umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii 

przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który 

ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 

10)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów - informacje o: 

a)  rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, 

b)  rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

c)  osiągniętych poziomach recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach wydajności recyklingu. 

 

 



- 53 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 207. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-17 pominięto) 

18)  w art. 410a: 

[a)  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  złożył w terminie sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 

ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Środki przeznaczone na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

są dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do 

stacji demontażu, wykazanych w sprawozdaniu zawierającym informacje, o których 

mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.", 

c)  ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie: 

"3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera błędy lub wymaga 

uzupełnienia, Narodowy Fundusz wzywa przedsiębiorcę prowadzącego stację 

demontażu do usunięcia tych błędów lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. 

3b. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 grudnia roku, w 

którym przedsiębiorca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3.", 

d)  uchyla się ust. 3c,] 

e)  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  złożył w terminie sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 

75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.". 

 

 

 

 

 

 


