
Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów 

za rok 2018 

Adresat: 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

Dane wprowadzającego pojazd 

Nazwa albo imię i nazwisko  

Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania1)  

Nr NIP2)  

Nr REGON2)  

Telefon/faks/e-mail  

Liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku 

kalendarzowym na terytorium kraju (szt.) 
 

Liczba dni w roku kalendarzowym, w których nie 

zapewniono sieci3) 
 

Wysokość należnej opłaty (zł)  

Wysokość wpłaconej opłaty (zł)4)  

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie, 

telefon 

 

 

 

Data i podpis wprowadzającego pojazd 

 



O b ja śn i en i a :  

1) Adres określa się przez podanie: nazwy miasta lub miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu, 

nazwy województwa oraz kodu pocztowego. 

2) O ile taki posiada. 

3) Liczbę dni w danym roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci, należy podać, 

z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 

1236), jedynie w przypadku wprowadzających, którzy zapewnili sieć zgodną z art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W przypadku, gdy 

wprowadzający pojazd nie zapewnił sieci zgodnej z art. 11 ust. 1 ustawy, należy wpisać liczbę dni w 

danym roku kalendarzowym. 

4) Wzór do obliczenia opłaty za brak sieci: 

 

A = 500 x B x (C1/D x 0,25 + C2/D x 0,5 + C3/D) 

 

gdzie: 

A – wysokość należnej opłaty za brak sieci, w złotych, 

B- liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju (liczba ta 

odnosi się do całego roku, w którym pojazdy były wprowadzane, a nie do poszczególnych dni, w 

których wystąpiło określone procentowe pokrycie sieci), 

C1 – liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć obejmującą poniżej 95%, 

ale nie mniej niż 90% terytorium kraju, 

C2 – liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć obejmującą poniżej 90%, 

ale nie mniej niż 85% terytorium kraju, 

C3 – liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieć obejmującą poniżej 85% 

terytorium kraju, 

D – liczba dni w danym roku kalendarzowym. 

 

 

 


