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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.2)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposób wykonania próby strzępienia odpadów 
z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanej da-
lej „próbą strzępienia”;

2)  wzór informacji o wynikach próby strzępienia.

§ 2. 1. Próbę strzępienia przeprowadza się w spo-
sób umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:

1)  daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia;

2)  nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, 
z których pochodziły odpady z pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji poddane próbie strzępienia;

3)  masy odpadów z pojazdów wycofanych z eksploa-
tacji poddanych próbie strzępienia, wyrażonej w Mg 
z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;

4)  masy wydzielonych poszczególnych frakcji mate-
riałowych, wyrażonej w Mg z dokładnością do 
trzeciego miejsca po przecinku;

5)  zawartości wydzielonych poszczególnych frakcji 
materiałowych, wyrażonej w procentach, w sto-
sunku do łącznej masy odpadów z pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji poddanych próbie strzę-
pienia;

6)  masy wydzielonych poszczególnych frakcji mate-
riałowych, wyrażonej w Mg, przeznaczonych do 
przekazania do recyklingu, odzysku energii, innych 
niż recykling procesów odzysku oraz do unieszkod-
liwiania, a także udziału procentowego poszcze-
gólnych frakcji materiałowych poddanych proce-
som przetwarzania.

2. Przeprowadzenie próby strzępienia obejmuje:

1)  przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wy-
dzielonych miejsc na poszczególne frakcje mate-
riałowe;

2)  zważenie masy odpadów z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji przygotowanych do próby strzępie-
nia;

3)  poddanie procesowi strzępienia masy odpadów 
z pojazdów wycofanych z eksploatacji przygoto-
wanych do próby strzępienia;

4)  odrębne zważenie wydzielonych następujących 
frakcji materiałowych:

a) frakcji metali żelaznych,

b) frakcji metali nieżelaznych,

c) frakcji tworzywa sztucznego,

d) frakcji szkła,

e)  lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substan-
cji niebezpiecznych,

 f)  lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje 
niebezpieczne,

g) frakcji pozostałości

— jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia.

3. Masa odpadów z pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji poddana próbie strzępienia nie może być 
mniejsza niż 30 Mg.

§ 3. Wzór informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, 
jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 210, poz. 1755), 
które utraciło moc z dniem wejścia w życie art. 4 pkt 17 
ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, 
poz. 145).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, 
z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 października 2010 r. (poz. 1319)

WZÓR
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Objaśnienia:
1)  Próbie strzępienia poddaje się odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji po przeprowadzonym demontażu zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).

2)  Jeżeli powstały w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia. 
3)  Jeżeli posiada.




