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 DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 
2000 r. w sprawie wyeksploatowanych pojazdów 

 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do 
dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

 Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 Ustawa o odpadach; 

 Ustawa prawo o ruchu drogowym; 

 Ustawa prawo wodne; 

 Ustawa prawo ochrony środowiska; 

 Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów; 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 w sprawie listy istotnych 

elementów pojazdu kompletnego. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i 

wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla strzępiarek, oraz metod rozdziału na frakcje materiałowe 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów 

odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części 

wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 

negatywnie wpływa na środowisko. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie sposobu oznaczania oraz 

rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania 

dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, 

sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 

stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie listy materiałów, 

przedmiotów wyposażenia i części pojazdów które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz 

sześciowartościowy chrom 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby 

strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
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Walka z „szarą strefą” w terenie 
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 ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA NA REAKCJĘ ORGANU – 1 M-C; 

 

 ŚREDNI FAKTYCZNY CZAS REAKCJI ORGANU – SPRAWDZENIE O 

PODEJRZENIU NIELEGALNEGO DEMONTAZU POJAZDÓW – 6-10 

MIESIĘCY; 
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Na początku roku Polskie Stowarzyszenie Stacji 

Demontażu Pojazdów EKO-AUTO wystąpiło do 

wszystkich 16 WIOŚ  z wnioskiem o udostępnienie 

danych; 

 

 Na dzień 23 czerwca br. otrzymano odpowiedzi z 13 

inspektoratów; 

 W ankiecie zadano pytania odnoszące się do pracy tzw. 

Inspektorów terenowych; 
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WIOŚ w Krakowie w 2011 roku wykonał 326 kontroli 
pozaplanowych, w tym 11 jako podejrzenie o nielegalny 
demontaż co stanowi tylko 3,3 % przeprowadzonych 
kontroli pozaplanowych.  

W roku 2012 przeprowadzono 470. Natomiast kontrole w 
nielegalnych SDP stanowią tylko 3,8%.  

Rok 2013 kształtuje się następująco: 399 kontroli 
pozaplanowych i na nielegalnych stacjach 31 co stanowi 
7,7%.  

Natomiast w roku 2014 kontroli pozaplanowych było 413, 
a na nielegalnych SDP tylko 12 co stanowi 2,9%. 
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 Braku ewidencji jakościowej i ilościowej wytwarzanych odpadów oraz 
składania marszałkowi zbiorczych zestawień za odpady; 

 Braku dokumentów wymaganych do uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie gospodarki odpadami; 

 Braku wprowadzenia zorganizowanych systemów selektywnego i 
bezpiecznego dla środowiska magazynowania wszystkich odpadów; 

 Braku zgłoszeń do GIOŚ działalności w zakresie międzynarodowego 
obrotu odpadami; 

 Braku zgłoszeń do GIOŚ odnośnie wpisu do rejestru zbierających 
ZSEE, przy zachowaniu zasady selektywnego zbierania tego rodzaju 
odpadów i dalszego przekazywania ich wyłącznie prowadzącemu 
zakład przetwarzania; 

 Zaprzestania nielegalnego demontażu pojazdów i ZSEE; 
 Braku sprawozdań w zakresie ilości wprowadzanych do obrotu baterii i 

akumulatorów; 
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Sugestie Inspektorów: 

 

 Zbyt krótki czas przeznaczony na pojedynczą kontrolę 

przedsiębiorcy; 

 

 Konieczność zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli (zapis wynikający z ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

 

 Brak podstaw prawnych prowadzenia kontroli osób fizycznych, 

którzy najczęściej prowadzą nielegalny demontaż; 
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Sugestie Inspektorów: 

 

 Brak obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę prowadzącego stację 

demontażu pojazdów kopii dowodu rejestracyjnego; 

 Sprzeczne informacje nt. mas własnych znajdujące się w dowodach 

rejestracyjnych pojazdów (np. 0 kg) uniemożliwiają weryfikację tych danych; 

 Przepisy nakładają na IOŚ obowiązek nakładania kar za nielegalny demontaż , 

przy jednoczesnym braku możliwości prowadzenia kontroli osób fizycznych; 

 Brak podstaw prawnych (rozporządzenia umożliwiającego jednoznaczne 

uznanie pojazdu za odpad; 

 Brak obowiązku potwierdzenia przekazania odpadów do odzysku i recyklingu 

na odrębnych dokumentach; 

 W kartach przekazania odpadów jako miejsce przeznaczenia odpadu 

wskazywani są pośrednicy w obrocie odpadami co powoduje utrudnienia w 

jednoznacznym potwierdzeniu przekazania odpadów do ostatecznego recyklera 

i ustaleniu metody odzysku; 
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Sugestie Inspektorów: 

 

 Zniesienie obowiązku zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze 

wszczęcia kontroli; 

 Umożliwienie kontroli osób fizycznych podejrzanych o prowadzenie 

nielegalnego demontażu pojazdów; 

 Wprowadzenie jednolitego sposobu ustalania masy własnej, która 

nie została poprawnie określona w dokumencie pojazdu, lub gdy 

tego dokumentu brak; 

 We wzorze sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji w 

dziale 1 winien być zamieszczony także numer wydanego 

zaświadczenia o demontażu danego pojazdu. 
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Sugestie Inspektorów: 

 

 Działalność „szarej strefy” często nosi charakter działań 

przestępczych powinny być zaangażowane organy ścigania które 

wyposażone są we właściwe mechanizmy formalne i techniczne 

(Wydziały Policji ds.. zwalczania przestępczości gospodarczej); 

 Działania wspólne organów takich jak: policja, urząd celny, urząd 

skarbowy, IOŚ; 

 Koordynatorem takich wspólnych działań powinna być policja, która 

dawałaby sygnał do rozpoczęcia wspólnej kontroli. Taki system 

działania zapobiegałby mataczeniu przez kontrolowanego, który 

często może przedstawiać różne dowody na potrzeby 

poszczególnych kontroli. 
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1. Zakup samochodu 

2. Naprawy, eksploatacja, ubezpieczenie 

 
◦ Sprzedaż części wskazanych w rozporządzeniu części 

za pośrednictwem internetu; 

◦ Montaż części wskazanych w rozporządzeniu przez 

warsztaty; 

◦ Brak egzekwowania ciągłości ubezpieczenia; 

◦ Fikcyjne badania na Stacjach Kontroli Pojazdów; 

 

 

 

Etapy „życia pojazdu” – zagrożenia  



3. Odsprzedaż 

o Umowy „na słupa” – brak kontroli i egzekucji 
Wydziału Komunikacji, Urzędu Skarbowego – 
propozycja opodatkowanie każdej umowy, 
unieważnianie umów fikcyjnych 

o Stan auta powypadkowego – większa kontrola w 
stacjach kontroli pojazdów czy zastosowane są 
części oryginalne czy części wskazanych w 
rozporządzeniu (np. poduszki powietrzne) 

o Kontrola podmiotów ogłaszającym się:  „Skup aut, 
każdy stan” itp. 
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4. Demontaż 

o Sprzedaż części wskazanych w rozporządzeniu – 
zwiększenie kontroli; 

o Jednoznaczne wytyczne odnośnie klasyfikacji samochodu 
jako odpadu; 

o Demontaż pojazdów sprowadzonych w wyniku 
nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów; 

o Szara strefa – brak kontroli wskazanych punktów lub 
kontrola w długim okresie czasu,  za niskie kary finansowe; 

o Definicja auta z tzw. szkodą całkowitą, które po wypadku 
automatycznie jest do kasacji, a nie do sprzedaży; 

o Aukcje aut powypadkowych – brak ograniczeń 
uczestników; 
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