
…........................................, dnia …........................................ roku

Wierzyciel:
( tu dane podmiotu, który opłacał )

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
Departament Księgowości i Rozliczeń 
Zespół Opłat i Kar Środowiskowych 
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa

przedsądowe wezwanie dotyczy bezprawnie pobranej opłaty recyklingowej w kwocie ,-zł ( ….......x500,-zł )

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE
do zapłaty roszczenia z tytułu bezprawnie naliczonej opłaty recyklingowej

Na podstawie art. 410 kodeksu cywilnego ( alternatywnie na podstawie art. 415 
kodeksu  cywilnego),  wnoszę  o  zwrot  opłat  recyklingowych  w  łącznej  wysokości 
…....................................................................................................................,-zł  z  tyt.  sprowadzonych przeze mnie samochodów 
osobowych:

Dowód: 1) dowody opłat recyklingowych za następujące pojazdy ( vide: załącznik ze 
spisem pojazdów ) 

Polskie przepisy (ust. z dn.20 stycznia 2005r.) o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202 z późn.zm.), na podstawie których została pobrana 
opłata,  są  niezgodne  z  dyrektywą  Wspólnoty  Europejskiej  2000/53,  nakazującej 
poszczególnym państwom członkowskim  Unii  zapewnić  ,  by  wszystkie  lub  znaczną 
część kosztów recyklingu pojazdów pokrywali producenci. W Polsce koszty te zostały 
przerzucone  na  konsumentów.  Opłata  recyklingowa  dotyczy  wyłącznie  samochodów 
sprowadzanych,  nie  obejmuje  tych,  które  są  w  kraju  i  sprzedawane  są  kolejnym 
właścicielom,  przez  co  narusza  prawo  wspólnotowe,  a  dokładnie  art.90  Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zasada niedyskryminacji podatkowej zawarta w 
tym  przepisie  mówi  wprost  „państwa  członkowskie  nie  będą  nakładały  na  towary 
pochodzące z innych państw członkowskich bezpośrednich lub pośrednich podatków 
wewnętrznych  wyższych  niż  te,  które  nakładane  są  bezpośrednio  lub  pośrednio  na 
odpowiednie towary krajowe”. 

Zróżnicowane traktowanie takich samych towarów jest niedozwolone; nie ulega 
wątpliwości, że używane samochody zarejestrowane i nie-zarejestrowane na terytorium 
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Polski są towarami podobnymi. Art.  90 TWE mówi o podatkach, z punktu widzenia 
polskiego prawa, opłata recyklingowa nie jest podatkiem, jednak w świetle orzecznictwa 
Europejskiego  Trybunału  Sprawiedliwości  i  nadrzędności  prawa  wspólnotowego nad 
krajowym, należy uznać, iż opłata ta jest podatkiem. 

Opłata  recyklingowa  została  pobrana  bezprawnie,  dlatego  proszę  o  jej 
zwrot w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015 roku.

Pieniądze proszę wpłacić na rachunek:

( tu nr rachunku i dane posiadacza rachunku ) 

Jednocześnie nadmieniam, że odmowa zapłaty w tak oczywistej sprawie stanowić będzie 
podstawę  do  niezwłocznego  wszczęcia  postępowania  sądowego  w  postępowaniu 
cywilnym ( a nie sądowoadministracyjnym)  w celu dochodzenia należności głównej wraz 
ze wszelkimi należnościami ubocznymi; w tym kosztami zastępstwa procesowego, a po 
uzyskaniu prawomocnego wyroku wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

W takim stanie rzeczy niniejsze wezwanie do zapłaty jest ze wszech miar zasadne. 

Z wyrazami szacunku, 

…....................................................................................................

Załączniki: 
1) dowody opłat recyklingowych za następujące pojazdy ( vide: załącznik ze spisem pojazdów ) 
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