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Na podstawie art. 38a 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. Wzór zbiorczej informacji dotyczącej danych 
zgromadzonych w wykazie masy odpadów przezna-
czonych do recyklingu, odzysku energii oraz unie-
szkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, stanowi załącznik do roz-
porządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2011 r. 

Minister Środowiska: A. Kraszewski

1760

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów 
przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia 

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 Śro-
dowiska (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 28 grudnia 2010 r. (poz. 1760)

WZÓR
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Objaśnienia:
1)  Zbiorczą informację należy sporządzić dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, które były pojazdami samochodowymi 

zaliczonymi do kategorii M1 lub N1 oraz motorowerami trójkołowymi zaliczonymi do kategorii L2e, określonych w przepi-
sach o ruchu drogowym zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Masę należy wyrażać w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecin-
ku.

2)  Zbiorcza informacja dotyczy odpadów pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji powstałych 
i przetworzonych na terytorium kraju.

3)  Zbiorczą informację należy sporządzić na podstawie masy odpadów pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. Należy przy tym uwzględnić wyniki próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4)  Zbiorcza informacja jest przekazywana w formie pisemnej i elektronicznej albo w formie dokumentu elektronicznego w ro-
zumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pub-
liczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

5) Jeżeli posiada.
6) Dotyczy formy pisemnej.




