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Petycja 

w sprawie funkcjonowania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji oraz jego finansowania. 

Działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność  
gospodarczą  w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwracam 

się  z prośbą  do Pana Premiera o pilną  zmianę  obowiązującego systemu zbierania i demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym w szczególności zmianę  finansowania tego 

systemu. Wystąpienie z tą  prośbą  wynika z przedstawionych niżej okoliczności, zarówno 

prawnych jak i (co w sprawie bardzo istotne) faktycznych. 

Do końca 2015 r. funkcjonował  w Polsce dobry system finansowania zbierania 

i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a jego podstawowe zasady zawarte zostały 

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

Nr 25, poz. 202 z późn. zm.). Natomiast zasady finansowania demontażu pojazdów wynikały 

z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 

627 z późn. zm.). 

System ten, w uproszczeniu opierał  się  na kierowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji do 

wyspecjalizowanych, właściwie urządzonych i wyposażonych stacji demontażu. Stacje 

demontażu podlegały stałemu nadzorowi odpowiednich służb, w tym inspekcji ochrony 

środowiska. Finansowanie sytemu było zaś  wspierane dotacją  refundującą  istotną  część  
kosztów demontaż  pojazdu, a udzielaną  ze środków Narodowego Fundusz Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość  tej dotacji uzależniona była od masy 

zdemontowanych pojazdów. 

Tutaj trzeba podnieść  w tym miejscu, że proces demontażu pojazdów jest bardzo 

pracochłonny i pociąga za sobą  znaczne nakłady finansowe. Samochody poddawane 

demontażowi to zazwyczaj kilkudziesięcioletnie lub przynajmniej kilkunastoletnie pojazdy, 

a zatem technicznie i technologicznie przestarzałe. Z demontażu pojazdów powstają  różne 

odpady, których zagospodarowanie (zwykle przez odpłatne przekazanie odpowiednim 

firmom) stanowi coraz większe obciążenie finansowe dla przedsiębiorców prowadzących 

stacje demontażu. Pokreślenia wymaga przy tym fakt, że pozyskanie z demontowanych 

pojazdów części zamiennych do ponownego użycia jest często nieracjonalne, a zysk ze 

sprzedaży uzyskanych surowców wtórnych, w stosunku do kosztów prowadzonej 

działalności, jest niewielki i w żadnym razie nie pozwala na właściwe finansowanie 

przedsięwzięcia. 

W 2015 roku ówczesna władza rozpoczęła wprowadzanie zmian 

do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, czyli do wskazanej wyżej ustawy o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przekonywano wówczas, że zmiany są  
spowodowane koniecznością  dostosowania przepisów krajowych do unijnych (stosowna 

Dyrektywa). 

Przyznać  należy, że projektowane zmiany w części były zgodne z kierunkiem wyznaczonym 

w dyrektywie 2000/53/WE. Niemniej jednak, niektóre z rozwiązań  już  wtedy wzbudzały 

poważne obawy i zastrzeżenia branży demontażu pojazdów, co do tego czy wprowadzenie ich 

w życie faktycznie doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Niektóre z propozycji byty 

zdecydowanym wykroczeniem poza ramy prawa wspólnotowego i stanowiły dodatkowe 

obciążenia dla wybranych tylko grup przedsiębiorców. W zmianach tych zaproponowano 

niekorzystną  dla prowadzących stacje demontażu (czyli faktycznie jedyne podmioty 

uprawnione do prowadzenia procesu rozbiórki pojazdów) zamianę  zachęt finansowych, w 

postaci dopłat (dotacji) do demontażu pojazdów. 

Wynikiem tych zmian wprowadzona została ustawa z dnia 27 maja 2015 r o zmianie ustawy 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2015 r., poz. 933). Mocą  tej ustawy zniesione zostały, obowiązujące dotychczas dotacje dla 

prowadzących stacje demontażu, w wymiarze 500 zł  do każdej tony przetworzonego pojazdu. 

Jednocześnie nałożono kilka restrykcyjnych obowiązków na prowadzących stacje, a 

mianowicie: 
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kary finansowe za nieosiąganie celów ilościowych w zakresie odzysku i recyklingu, 

wyższe poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z demontażu pojazdów, 

- nakaz (np. przez służby ochrony środowiska - WIOŚ) przyjmowania pojazdów 

niekompletnych, o mniejszej masie przez co prowadzący stacje mogą  nie osiągnąć  
wymaganych poziomów. 

Ww. kary zostały skierowane wyłącznie do jednej grupy przedsiębiorców. Prawodawca 

wprowadził  NVÓINFCZas takie rozwiązanie choć  odpowiednia dyrektywa zobowiązywała do 

uwzględnienia w systemach krajowych wszystkich podmiotów uczestniczących w całym 

„cyklu życia" pojazdu, począwszy od producentów do prowadzących stacje demontażu i 

ostatecznych przetwórców odpadów, a także firmy ubezpieczeniowe. Wprowadzone zmiany 

jednakże zamiast uszczelniać  i udoskonalać  system oraz ograniczać  szarą  strefę  de facto 

przyczyniają  się  do jej rozwoju, w tym obszarze gospodarki, szarej strefy. Prowadzący 

legalne stacje demontażu ponoszą  ciężar wszystkich należnych obciążeń  publiczno-prawnych 

(odpowiednie podatki i opiaty), podczas gdy działający w „szarej strefie" nie tylko, że 

skutecznie obciążeń  takich unikają  to działanie takie zaJwyczaj łamie wszelkie normy i 

zasady ochrony środowiska. 

Do niedawna na terenie kraju było ponad 1000 legalnych miejsc (w tym stacji 

demontażu i punkty zbierania), do których ostatni użytkownik może przekazać  pojazd, co 

zapewniało odpowiednią  dostępność, o której jest mowa w Dyrektywie 2000/53/WE. W 

orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-64/09, wskazano, że 

państwo członkowskie nie może tworzyć  warunków w których nie ma równego dostępu do 

rekompensaty ponoszonych kosztów przez stacje demontażu pojazdów. Oznacza to, że prawo 

wspólnotowe nie tylko dopuszcza, ale także zaleca odpowiednią  rekompensatę  za demontaż  
pojazdu, której aktualnie prawo polskie nie przewiduje. 

W momencie wprowadzania zmian w marcu 2015 r. w ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, były przedkładane pomysły na wprowadzenie zmian racjonalnych. 

Jednakże ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk 

zapowiedział, że z uwagi konieczność  pilnej nowelizacji ustawy o recyklingu i groźbę  
skierowania przez Komisję  Europejską  przeciwko Polsce skargi do Trybunału 

Sprawiedliwości żaden nowy system, w tym system „500 za 500" nie może być  brany pod 

uwagę, a co za tym idzie, nie będzie on przedmiotem prac w Sejmie. Pan Wiceminister 

wskazywał  wówczas także, że możliwość  utrzymania dopłat do demontażu za 2016 rok 

uzależniona była od tego, czy Komisja Europejska zgodzi się  na pobieranie opłaty 
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recyklingowej jeszcze przez cały 2016 r. Jednak jak się  0ka7a10 od 2016 r. dopłat do 

demontażu pojazdów, w jakiejkolwiek formie i wymiarze, nigdy już  po roku 2015 nie 

przywrócono. 

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów skarżą  się  na niekorzystne 

zmiany w prawie, na mocy których od 1 stycznia 2016 r. nie przysługuje dopłata za 

zezłomowanie pojazdu. Niskie ceny złomów metali, konkurencja ze strony szarej strefy, a 

także zabranie dopłaty recyklingowej powoduje, że prowadzenie stacji demontażu stoi już  
dziś  na granicy opłacalności. Ponadto znacząca większość  pojazdów oddawanych do 

demontażu jest na tyle stara, że utrudnia to a czasem uniemożliwia (stan techniczny, popyt), 

sprzedaż  części pochodzących z rozbiórki tych pojazdów. Istnieje zatem uzasadniona obawa, 

że sytuacji ta w niedługim czasie doprowadzi do serii likwidacji i upadłości demontażowni. 

W maju 2016 r. została skierowana do Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera 

interpelacja poselska nr 3153 w sprawie niekorzystnych zmian prawa dotyczących 

funkcjonowania stacji demontażu pojazdów. W interpelacji zwrócono się  o udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania: 

Jakie przepisy UE wymusiły zmianę  obowiązującego w Polsce prawa? 

Czy jest przewidziane podjęcie kroków mających zapewnić  opłacalność  funkcjonowania 

stacji demontażu pojazdów? 

Czy przeprowarlzone zostały badania dotyczące wpływu nowych przepisów na środowisko 

naturalne? 

Czy jest planowana zmiana obowiązującego obecnie prawa dot. recyklingu pojazdów? 

W odpowiedzi ówczesny Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek pismem z dnia 14-

06-2016 r. DGO-II.070.6.2016.AAG skierowanym do Pana Marka Kuchcińskiego Marszałka 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej napisał, że: 

Odnosząc się  do pytania pierwszego „Jakie przepisy UE wymusiły zmianę  
obowiązującego w Polsce prawa?" wyjaśniam, iż  konieczność  nowelizacji ustawy o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynikała przede wszystkim z potrzeby 

zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.), zwanej dalej 

„dyrektywą  2000/53/WE", oraz skierowania strumienia powstających odpadów do 

legalnych stacji demontażu. Komisja Europejska w 2009 r. wystosowała do Polski 

zarzuty formalne, a w dniu 22 marca 2012 r. iizasadnioną  opinię  dotyczącą  
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nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 2000/53/WE (naruszenie nr 2008/2330). 

Wątpliwości Komisji Europejskiej budził  przede wszystkim sposób transpozycji art. 5 

dyrektywy 2000/53, a w szczególności kwestie sieci zbierania pojazdów wycofanych z 

eksploatacji oraz związanej z tym tzw. opiaty recyklingowej. Postępowanie w sprawie 

tego naruszenia zostało zamknięte dzięki zmianie ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. Zmiany, które wprowadzono w celu wypełnienia zaleceń  
Komisji Europejskiej polegały m.in. na objęciu obowiązkiem utworzenia sieci 

wszystkich podmiotów gospodarczych wprowadzających pojazdy oraz likwidacji opiaty 

recyklingowej. 

Komentarz do odpowiedź  na pytanie 1 - Jak widać  obowiązek zmian jeśli chodzi o kwestie 

sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (sieć  zbierania obowiązany jest 

tworzyć  wprowadzający pojazd na rynek krajowy) oraz związanej z tym tzw. opłaty 

recyklingowej odbity się  echem na prowadzących stacje demontażu pojazdów. 

Wprowadzający pojazdy na rynek krajowy uzyskali szereg ulg a prowadzący stacje stracili 

dopłaty za wykonywanie zasadniczej pracy przy demontażu pojazdów i jeszcze nałożono 

dodatkowe obowiązki. Na bazie zmian sugerowano, że stacje demontażu pojazdów będą  
mogły podpisywać  umowy na tworzenie sieci przez co będzie finansowane ich 

funkcjonowania. Jednakże ten system gdy za jeden przyjęty pojazd wprowadzający ma płacić  
stacji 1 zł  (słownie jeden złoty), a takie sam obecnie stawki jest absolutnie nieracjonalny. 

Wprowadzający pojazd na rynek krajowy płaci 1 zł  dla stacji, a ona ma wydać  setki złotych 

za zdane odpady z demontażu pojazdów. 

Odnosząc się  do pytania drugiego „Czy jest przewidziane podjęcie kroków mających 

zapewnić  opłacalność  funkcjonowania stacji demontażu pojazdów?" Podsekretarz Stanu 

poinformował, że zlikwidowanie opiaty recyklingowej, o którym mowa powyżej, 

wpłynęło na poziom dochodów Narodowego Funduszu, który finansował  dopłaty dla 

stacji demontażu. W związku z powyższym, przewidziano zmiany umożliwiające 

przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu uzyskanie dodatkowych środków 

finansowych poprzez podpisywanie umów z wprowadzającymi pojazdy. Wprowadzono 

zmiany w art. 11 i art. 1 1 a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

transponujące art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/53/WE, zgodnie z którymi każdy 

wprowadzający pojazdy jest zobowiązany do zapewnienia sieci zbierania pojazdów, 

zwanej dalej siecią. Wprowadzający pojazd zapewnia sieć  wyłącznie przez własne stacje 
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demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami 

prowadzącymi stacje demontażu. W przypadku zapewniania sieci na podstawie ww. 

umów art. lla ust. 2 omawianej ustawy doprecyzowuje, że umowa powinna określać  w 

szczególności następujące warunki: 

przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację  demontażu; 

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 i recyklingu, 

uwzględniając liczbę  pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego 

wprowadzającego pojazd. Podkreślenia tutaj wymaga, że ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji nie określiła zasad, na jakich ma odbywać  się  finansowanie 

kosztów, o których mowa powyżej. Zatem należy przyjąć, iż  strony zawierające umowę  
mogą  ją  w dowolny sposób kształtować  pod warunkiem, że zostanie zapewnione 

finansowanie, o którym mowa w art. 1 la ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Jednocześnie 

informuję, iż  w przypadku gdy wprowadzający nie zapewni sieci zbierania pojazdów, 

zobowiązany jest do uiszczenia opiaty za brak sieci zgodnie z art. 14 ww. ustawy (wzór do 

wyliczenia opiaty znajduje się  w załączniku do ustawy). 

Komentarz do odpowiedzi na pytanie 2 - Jak się  dzisiaj okazuje finansowanie demontażu 

pojazdów z opłat za tworzenie sieci jest abstrakcją, z której korzysta znikomy procent stacji. 

Znamienne są  słowa: „zlikwidowanie opiaty recyklingowej, o którym mowa powyżej, 

wpłynęło na poziom dochodów Narodowego Funduszu, który finansował  dopłaty dla 

stacji demontażu. W związku z powyższym, przewidziano zmiany umożliwiające 

przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu uzyskanie dodatkowych środków 

finansowych poprzez podpisywanie umów z wprowadzającymi pojazdy". Dopłaty ze 

strony wprowadzającego do jednego wprowadzonego pojazdu są  obecnie na poziomie 1 zł  
(jeden złoty), co absolutnie nie rekompensuje kosztów demontażu pojazdu. Koszty 

demontażu pojazdu wielokrotnie przekraczają  ww. 1 zł ! 

Odnosząc się  do pytania trzeciego „Czy przeprowadzone zostały badania dotyczące 

wpływu nowych przepisów na środowisko naturalne" poinformowano, że w resorcie 

środowiska byty prowadzone analizy wpływu zmienianych przepisów na środowisko 

naturalne. W kontekście opisanej w interpelacji kwestii braku dopłat do demontażu 
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pojazdów Ministerstwo Środowiska przewidziało wprowadzenie dodatkowego sposobu 

uzyskania środków finansowych poprzez podpisywanie ww. umów z wprowadzającymi 

oraz wspieranie działalności legalnych stacji demontażu przez Narodowy Fundusz 

innymi środkami niż  dopłaty. W związku z powyższym nie wykazano możliwości 

pojawienia się  negatywnego wpływu nowych przepisów na środowisko naturalne. 

Odnosząc się  natomiast do pytania czwartego: „Czy jest planowana miana 

obowiązującego obecnie prawa dot. recyklingu pojazdów?" poinformowano, że w dniu 

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie 

ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, 

które w dużym stopniu modyfikują  istniejący system zagospodarowania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. Krótki okres obowiązywania tych przepisów nie pozwala 

jeszcze na dokonanie ich pełnej oceny. Planowane jest natomiast przeprowadzenie 

takiej analizy w _przyszłości w kontekście ewentualnej dalszej konieczności mian prawa 

w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność  w zakresie demontażu pojazdów są  zdania, iż  
opłaty recyklingowe powinny zapewnić  możliwość  pokrycia kosztów demontażu pojazdów. 

Skoro nasze opłaty recyklingowe są  niezgodne z przepisami Unii Europejskiej to konieczne 

jest szybkie dokonanie zmian regulujących tą  kwestię, co zapewni właściwe funkcjonowanie 

legalnego systemu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Z posiadanych 

informacji wynika, że na koncie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ostatnich czterech latach wpływy z opiat przekroczyły 1,5 mld zł, a na dopłaty do 

recyklingu pojazdów przekazano jedynie 26 proc. z tej sumy. Znacząca część  tej opłaty była i 

jest przeznaczana na cele inne jak demontaż  pojazdów. Takie działanie jest zatem dalece 

niezgodne z celem wprowadzenia opiaty recyklingowej ale także działaniem szkodzącym 

samej idei recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przez powolne lecz 

systematyczne przenoszenie demontażu do szarej strefy, z zatem do obszaru zupełnie 

niekontrolowanego korzystania ze środowiska. 

W tych okolicznościach nasuwa się  pytanie dlaczego to, przy obowiązującej opłacie 

recyklingowej, stacje demontażu pojazdów ponoszą  koszty demontażu pojazdów i będą  płacić  
kary za niewykonany odzysk i recykling na odpowiednim poziomie. Wskazane byłoby 

bowiem wprowadzenie systemu, w którym środki uzyskane z opiaty recyklingowej, zgodnie z 
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celem na jaki oplata ta została ustanowiona, wspomagały proces demontażu, a nie były 

rozdysponowywane na bliżej nie określone inne cele. Tymczasem wydaje się, że kwestia 

sprawnego systemu demontażu pojazdów została odłożona at Kalendas Graecas. 

Zauważyć  należy, że wprowadzone w tym zakresie zmiany ewidentnie służą  
nielegalnemu demontażu pojazdów, co jednocześnie oznacza o ich przeciw skutecznym 

działaniu w obszarze ochrony środowiska. Jednym z celów nowelizacji było wyeliminowanie 

szarej strefy w przetwarzaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności przez 

skierowanie strumienia powstających odpadów do legalnych stacji demontażu, a za ich 

pośrednictwem miejsc recyklingu bądź  innego zgodnego z prawem unieszkodliwiania. Branża 

recyklerów jednoznacznie uważa, że cele te nie są  możliwe do osiągnięcia za sprawą  nowej 

ustawy. Dostrzec należy i to, że prowadzący stacje ponoszą  koszty nie tylko samego 

demontażu, ale również  pozyskania pojazdów do demontażu. Podkreślenia wymaga, że 

prowadzący stacje demontażu ponoszą  zazwyczaj koszty transportu i płacą  właścicielom 

pojazdów za oddanie je do demontażu. Są  to działania przeciwdziałające rozrastaniu się  w 

tym obszarze szarej strefy, co niewątpliwie jest w konsekwencji działaniem proekologicznym. 

Wobec powyższego branża specjalizująca się  w demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji wnosi o podjęcie działań  zmierzających do wprowadzenia rozwiązań  

właściwych, zapewniających rekompensatę  poniesionych kosztów wszystkim 

przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu lub wprowadzenie systemu zachęt 

ekonomicznych kierowanych do ostatniego właściciela. 

Upływ czasu od nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, daje 

podstawę  do wyrażenia opinii, że wprowadzone zmiany, wbrew intencjom prawodawcy, 

doprowadziły do rozszerzenie się  w tej dziedzinie „szarej strefy". Nie ma właściwego 

systemu, który zapewniałby opłatę  dla podmiotu prowadzącego legalny demontaż  pojazdu 

oraz system w którym pojazdy do demontażu trafiałby tylko do legalnych stacji demontażu. 

Pragniemy wyraźnie podkreślić, iż  zabrane dofinansowania powoduje już  w tej chwili 

ogromne szkody dla środowiska poprzez pozbywanie się  odpadów pochodzących z pojazdów 

(tapicerki samochodowej, opon, płynów eksploatacyjnych i itp.) i wyrzucanie ich w miejsca 

przypadkowe w tym do lasów i inne miejsca do tego nieprzeznaczone. 

Z poważaniem
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