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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 24 paêdziernika 2005 r.
w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) frakcje materia∏owe pochodzàce ze strz´piarki,
których zagospodarowanie zalicza si´ do recyklingu;
2) frakcje materia∏owe pochodzàce ze strz´piarki, których zagospodarowanie zalicza si´ do innych procesów odzysku ni˝ recykling;

1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce odzysk, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;
2) zaÊwiadczenie potwierdzajàce rycykling, którego
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Poziom odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza si´ oddzielnie dla pojazdów wyprodukowanych od dnia 31 grudnia 1979 r. i pojazdów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.
2. Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza si´ zgodnie ze wzorem:

3) rodzaje i wzory dokumentów potwierdzajàcych
dokonanie odzysku i recyklingu;
4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji.
§ 2. Frakcje materia∏owe pochodzàce ze strz´piarki, których zagospodarowanie zalicza si´ do recyklingu, stanowià:
1) frakcja metali ˝elaznych;
2) frakcja metali nie˝elaznych;
3) frakcja szk∏a;
4) frakcja tworzywa sztucznego.
§ 3. Frakcje materia∏owe pochodzàce ze strz´piarki, których zagospodarowanie zalicza si´ do innych
procesów odzysku ni˝ rycykling, stanowià:
1) frakcja tworzywa sztucznego, w przypadku braku
mo˝liwoÊci poddania jej procesom recyklingu;
2) lekka frakcja i py∏y niezawierajàce substancji niebezpiecznych, w przypadku mo˝liwoÊci poddania
jej procesom odzysku energii;
3) lekka frakcja i py∏y zawierajàce substancje niebezpieczne, w przypadku mo˝liwoÊci poddania jej
procesom odzysku energii.
§ 4. Dokumenty potwierdzajàce dokonanie odzysku lub recyklingu odpadów pochodzàcych z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowià:
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

PO = P+O · 100 %
M
gdzie:
PO — oznacza, wyra˝ony w procentach, poziom odzysku,
P — oznacza, wyra˝onà w Mg z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku, mas´ przeznaczonych do ponownego u˝ycia przedmiotów wyposa˝enia i cz´Êci wymontowanych z przyj´tych
w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji,
O — oznacza, wyra˝onà w Mg z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku, sum´ mas:
— odpadów poddanych recyklingowi, poddanych procesom odzysku energii — na podstawie zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych odzysk
oraz wywiezionych za granic´ w celu poddania
procesom odzysku — na podstawie dokumentów potwierdzajàcych wywóz,
— frakcji materia∏owych pochodzàcych ze strz´piarki, których zagospodarowanie zalicza si´
do innych procesów odzysku ni˝ recykling —
na podstawie wyników próby strz´pienia —
jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych
do przekazania oraz przekazanych do strz´piarki i sumy procentowych udzia∏ów frakcji,
o których mowa w § 3, wyra˝onej w formie
u∏amka,
M — oznacza, wyra˝onà w Mg z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku, mas´ pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zosta∏y przyj´te do
danej stacji demonta˝u; zgodnie z art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa
w∏asna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
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(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)),
pomniejszona o mas´ paliwa w iloÊci nominalnej;
nominalnà mas´ paliwa ustala si´ na 40 kg;
do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyj´tych do danej stacji demonta˝u zalicza si´ równie˝ pojazdy wycofane z eksploatacji zebrane
przez punkt zbierania pojazdów, który zawar∏
umow´ z danà stacjà demonta˝u.
3. Poziom recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza si´ zgodnie ze wzorem:
PR = P + R · 100 %
M
gdzie:
PR — oznacza, wyra˝ony w procentach, poziom recyklingu,
P — oznacza, wyra˝onà w Mg z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku, mas´ przeznaczonych do ponownego u˝ycia przedmiotów wyposa˝enia i cz´Êci wymontowanych z przyj´tych
w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji,
R — oznacza, wyra˝onà w Mg z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku, sum´ mas:
— odpadów poddanych recyklingowi w stacji demonta˝u, przekazanych do recyklingu — na
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

Poz. 1774
podstawie zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych recykling oraz wywiezionych za granic´ w celu
poddania procesowi recyklingu — na podstawie dokumentów potwierdzajàcych wywóz,
z wy∏àczeniem odpadów przeznaczonych do
przekazania i przekazanych do strz´piarki,

— frakcji materia∏owych pochodzàcych ze strz´piarki, których zagospodarowanie zalicza si´
do recyklingu — na podstawie wyników próby
strz´pienia — jako iloczyn masy odpadów
przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strz´piarki i sumy procentowych
udzia∏ów frakcji, o których mowa w § 2, wyra˝onej w formie u∏amka,
M — oznacza, wyra˝onà w Mg z dok∏adnoÊcià do trzeciego miejsca po przecinku, mas´ pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zosta∏y przyj´te do
danej stacji demonta˝u; zgodnie z art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jest to masa
w∏asna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,
pomniejszona o mas´ paliwa w iloÊci nominalnej;
nominalnà mas´ paliwa ustala si´ na 40 kg;
do pojazdów wycofanych z eksploatacji przyj´tych do danej stacji demonta˝u zalicza si´ równie˝ pojazdy wycofane z eksploatacji zebrane
przez punkt zbierania pojazdów, który zawar∏
umow´ z danà stacjà demonta˝u.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.
Minister Ârodowiska: T. Podgajniak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 24 paêdziernika 2005 r. (poz. 1774)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

