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Ministerstwo Środowiska

W załączeniu na podstawie art. 6.1 ustawy o petycjach przekazuję kopie petycji 

z dnia 17 października 2016 r. (data 

wpływu do KPRM).

W związku z tym zwracam się z prośbą o rozpatrzenie petycji w Państwa zakresie 

i udzielenie stowarzyszeniu stosownych wyjaśnień.
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Korzystając z przysługującego nam prawa zgodnego z ustawą z dnia 11 lipca 
2014 roku o petycjach, jako

 w porozumieniu z reprezentantami środowiska branży recyklingu 
pojazdów składam w załączeniu petycję.
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Do
Prezydent RP,
Prezes Rady Ministrów,
Minister Środowiska,
Minister Finansów,
Minister Rozwoju,
Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Posłowie,
Senatorowie

Petycja

Przedstawiciele branży stacji demontażu pojazdów, w których imieniu działa 
zwracają się 

z apelem o podjęcie natychmiastowych działań potrzebnych i niezbędnych do 
dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów. Branża potrzebuje 
natychmiastowych działań.

Od początku tego roku pozbawiono nas instrumentu walki z „szarą strefą" 
w postaci dopłat do demontażu. Pieniądze te trafiały do ostatnich właścicieli 
pojazdów i przez to samochody były demontowane w legalnych stacjach demontażu 
pojazdów. W zeszłym roku zdemontowaliśmy legalnie ponad 500 000 pojazdów. 
W tym roku jest ich znacząco mniej. Na początku roku spadki wynosiły od 40% do 60 
% w stosunku do lat ubiegłych. Ponad 600 000 pojazdów jest demontowanych co 
roku w „szarej strefie". W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 
znajdują się miliony samochodów, które są tylko zapisem elektronicznym. Zostały 
one zdemontowane na nielegalnych złomowiskach, a odpady zatruły środowisko 
naturalne w Polsce.

Petycja jest podpisywana przez reprezentantów środowiska skupiającego 
ponad 1000 stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. Jesteśmy polskimi 
przedsiębiorcami zatrudniającymi ponad 30 000 pracowników. Nie chcemy preferencji 
na rynku. Chcemy aby rynek był normalnie funkcjonującym organizmem, 
z uwzględnieniem zasad konkurencji.



Poniżej przedstawiamy nasze szczegółowe postulaty:
• podjęcie natychmiastowych działań w celu skierowania wszystkich pojazdów 

wycofanych z eksploatacji do legalnie działających stacji demontażu,
• podjęcie działań w celu wprowadzenia zachęt finansowych dla ostatnich wła

ścicieli pojazdów poprzez wprowadzenie systemu opłat środowiskowych dla 
użytkowników pojazdów uzależnionych od norm emisji spalin,

• podjęcie działań operacyjnych oraz w terenie w celu skutecznej likwidacji „sza
rej strefy",

• możliwość szybkiej identyfikacji samochodów na podstawie nr VII\I tak aby sa
mochód nie był anonimowy i nie stwarzał potencjalnego zagrożenia terrory
stycznego,

• uproszczenie systemu wyrejestrowywania samochodu poprzez umożliwienie 
stacjom demontażu odnotowanie kasacji w systemie CEPiK oraz wydawanie 
decyzji o wyrejestrowaniu z urzędu a nie na wniosek ostatniego właściciela,

• realizacji wszystkich założeń zawartych w Dyrektywie 2000/53/WE,
• egzekucja niezapłaconych obowiązkowych składek OC,
• patologii związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych i tzw. szkód całkowi

tych,
• jednoznacznego zdefiniowania kiedy pojazd staje się odpadem,
• zwiększenie współpracy pomiędzy producentami samochodów a stacjami de

montażu,
• przeprowadzenie ogólnopolskiej szerokiej kampanii edukacyjnej w zakresie po

stępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
• zlikwidowanie nielegalnego sprowadzania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

do demontażu w Polsce,
• uwzględnienia uczestniczenia w sieci zbierania pojazdów wszystkich stacji de

montażu i poszerzenia współpracy wprowadzających pojazdy z całą branżą re
cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Konieczne jest niezwłoczne pochylenie się nad stanem w jakim znajduje się branża 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dalsze przedłużanie się tego stanu 
nieuchronnie prowadzić będzie do głębokiej zapaści wypracowanego systemu.
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