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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Opis sprawy

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Komórka organizacyjna Urzędu
odpowiedzialna za prowadzenie
i załatwienie sprawy

Wydział Środowiska
Dział Sprawozdawczości i Planowania
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria ogólna Urzędu, parter
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
albo elektronicznie na adres ePUAP
/UMWD_WROCLAW/skrytka

Miejsce składania
dokumentów / osoba
odpowiedzialna

Bez wezwania organu w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Tryb składania
dokumentów

Wymagane dokumenty oraz wzory
dokumentów do pobrania
Kogo dotyczy
Termin i sposób załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Opłaty

Wersja papierowa opatrzona własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do
reprezentowania posiadacza odpadów lub elektroniczna z wykorzystaniem systemu
elektronicznego na platformie EDB – moduł BDoŚ Pojazdy - opatrzona podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 225 poz. 1471).
Przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu
Nie dotyczy
art. 30 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w
roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku osiągnięcia poziomu odzysku i
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji 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. 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.
Opłata jest uiszczana w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku,
którego opłata dotyczy na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
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Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4
ustawy o odpadach nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art. 180a
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.I.2016.119.1) informuję, że:

Informacje dodatkowe

1)

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50411 Wrocław;

2)

Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;

3)

Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji rocznego sprawozdania (art.
77 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) oraz w celu archiwizacji;

4)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z kategorią
archiwalną przewidzianą dla tego typu dokumentów;

5)

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7)

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania w elektronicznym systemie zarządzania
dokumentacją.

