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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 22 sierpnia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
za brak sieci zbierania pojazdów
Na podstawie art. 15 ust. 2 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) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. Nr 109, poz. 917) za∏àcznik
otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ObjaÊnienia:
1)
2)
3)

4)

Adres okreÊla si´ przez podanie: nazwy miasta lub miejscowoÊci, ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz
kodu pocztowego.
O ile taki posiada.
Liczb´ dni w danym roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci, nale˝y podaç, z uwzgl´dnieniem 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 wprowadzajàcych, którzy zapewnili sieç zgodnà z art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W przypadku gdy wprowadzajàcy pojazd nie zapewni∏ sieci zgodnej z art. 11 ust. 1 ustawy, nale˝y wpisaç liczb´ dni w danym roku kalendarzowym.
Wzór do obliczenia op∏aty za brak sieci:
C2
C3
C1
A = 500 x B x  — x 0,25 + — x 0,5 + — 
D
D
D

gdzie:
A — wysokoÊç nale˝nej op∏aty za brak sieci, w z∏otych,
B — liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju (liczba ta odnosi si´ do ca∏ego
roku, w którym pojazdy by∏y wprowadzane, a nie do poszczególnych dni, w których wystàpi∏o okreÊlone procentowe pokrycie sieci),
C1 — liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieç obejmujàcà poni˝ej 95 %, ale nie mniej ni˝
90 % terytorium kraju,
C2 — liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieç obejmujàcà poni˝ej 90 %, ale nie mniej ni˝
85 % terytorium kraju,
C3— liczba dni w danym roku kalendarzowym, w których zapewniono sieç obejmujàcà poni˝ej 85 % terytorium kraju,
D — liczba dni w danym roku kalendarzowym.

