
Przebieg procesu nadawania numeru rejestrowego podmiotom 
oraz ocena przydatności informacji zgromadzonych w rejestrze

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami

Białystok 26.09.2018 r.
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• Nadawanie numerów rejestrowych z urzędu i na wniosek.

• Wątpliwości prawne.

• Weryfikacja wysokości wniesionych opłat rejestrowych
i rocznych.

• Ocena przydatności informacji zgromadzonych w rejestrze.



Data utworzenia: 24 stycznia 2018r.
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej rejestr).
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* rejestr  – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami   

Marszałek 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

Departament  
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 
Środowiska 

1. Dokonywanie wpisów do 
rejestru.

2. Weryfikacja należności 
opłat.

3. Prowadzenie spraw 
związanych z rejestrem.

4. Zawiadamianie o 
nadanym numerze, loginie i 

haśle. 

Departament Budżetu 
i Finansów  

1. Utworzenie i prowadzenie 
odrębnego rachunku 

bankowego w celu gromadzenia 
wpływów z opłat rocznych i 

rejestrowych.

Departament 
Organizacyjno-

Administarcyjny

1. Obsługa informatyczna 
Rejestru * - nadawanie 

uprawnień pracownikom. 

Inspektor 
bezpieczeństwa 

teleinformatycznego i 
ochrony danych 

osobowych 

1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa 
danych i informacji zbieranych i 

przetwarzanych oraz dokumentów 
związanych z prowadzeniem BDO.

2. Przygotowanie procedury 
przekazywania  informacji o 

nadanym loginie i haśle do konta 
w BDO .

3. Wydanie upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych 
w związku z prowadzeniem BDO.
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Art.. 55 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm. )
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ETAP 1 

•Skompletowanie wszystkich decyzji wydanych dla podmiotu
•Zweryfikowanie ilości decyzji w WSO

•Sprawdzenie  czy podmiot widnieje w rejestrach prowadzonych przez GIOŚ

ETAP2

•Weryfikacja podmiotu w ogólnodostępnych rejestrach, w celu 
sprawdzenia poprawności danych: CEIDG, KRS, Internetowa Baza Regon

•Weryfikacja należności opłaty rejestrowej lub rocznej 

ETAP 3
•Dokonanie wpisu do rejestru

•Wygenerowanie danych dostępowych

ETAP 4
•Zawiadomienie o nadanym numerze, loginie oraz haśle dostępu do konta 

w BDO 
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ETAP 1 

• Weryfikacja poprawności złożonego wniosku
• Weryfikacja dołączonych załączników

• Weryfikacja należności i wysokości opłaty 
• Wezwanie do usunięcia braków 

ETAP2
• Weryfikacja podmiotu w ogólnodostępnych rejestrach, w celu sprawdzenia poprawności 

danych: CEIDG, KRS, Internetowa Baza Regon

ETAP 3
• Dokonanie wpisu do rejestru

• Wygenerowanie danych dostępowych

ETAP 4
• Zawiadomienie o nadanym numerze, loginie oraz haśle dostępu do konta w BDO 



Wątpliwości interpretacyjne

1. Czy podmioty wpisane do rejestrów GIOŚ 
winny uiszczać opłatę roczną do MW i w jakim 
terminie?
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Wątpliwości interpretacyjne

2. Jak postąpić w sytuacji, gdy podmiot 
zwolniony z opłaty rejestrowej zostanie wpisany 
z urzędu, lecz na dzień wpisania nie uiścił opłaty 
rocznej?
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Wątpliwości interpretacyjne

3. Co z wypełnianiem działu XII w BDO?
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Wątpliwości interpretacyjne

4. Co należy zrobić w przypadku, gdy podmiot 
wpłacił opłatę roczną na rachunek GIOŚ?
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Wątpliwości interpretacyjne

5. Który organ jest właściwy w sprawie 
zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez 
wprowadzającego sprzęt elektryczny i 
elektroniczny? GIOŚ czy MW?
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• ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) 

14

Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na interpelację udzieliło odpowiedzi
powołując się na powyższy przepis, że do czasu utworzenia BDO właściwym
organem w sprawach zabezpieczenia finansowego jest GIOŚ.
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Zgodnie z art. 53 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy o odpadach do wniosku o wpis do rejestru
dołącza się dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego.
Podmioty, które rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu są obowiązane do 
wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru (art. 28 ust.2 ustawy 
o ZSEiE). 
Wprowadzający sprzęt, którzy już prowadzą działalność w tym zakresie mają obowiązek wnieść
zabezpieczenie finansowe do 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie (art. 28 ust.1 ustawy
o ZSEiE).
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Dot. podmiotów posiadających wpis do rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Opłata 
rejestrowa 

Opłata 
roczna 

RMŚ z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 184)  

Opłata roczna : 
-dla mikroprzedsiębiorców : 100 zł

- dla innych niż mikroprzedsiębiorcy: 300 zł

Opłata rejestrowa : 
-dla mikroprzedsiębiorców : 100 zł

- dla innych niż mikroprzedsiębiorcy: 300 zł

Brak informacji o dacie wpisu do rejestrów prowadzonych przez GIOŚ 
spowodował brak możliwości ustalenia rodzaju opłaty, którą podmiot jest 

zobowiązany uiścić.
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Opłata rejestrowa winna być uiszczona równolegle ze złożeniem wniosku, pod rygorem
otrzymania decyzji o odmowie wpisu, wydanej na podstawie art. 62 pkt 1 ustawy o
odpadach .

Jeżeli, wpis jest dokonywany z urzędu i dotyczy podmiotu wskazanego w art. 57 ust 1.
ustawy o odpadach, który nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 57 ust. 2 i 234 ust.8
ustawy o odpadach to, podmiot wpisywany winien być wezwany do uiszczenia opłaty
rejestrowej. Wezwanie może nastąpić przed jak i po wpisie.
W przypadku braku wpłaty opłata rejestrowa winna podlegać przymusowemu ściągnięciu w
trybach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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W przypadku ujawnienia okoliczności nieuiszczenia opłaty rocznej w terminie należy
wezwać podmiot zobowiązany do jej zapłaty pod rygorem wszczęcia postępowania
w trybie art.64 ust.1 pkt 1 ustawy o odpadach .

Dopiero w przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej w wyniku tego wezwania należy
wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia z rejestru. Jeżeli, przed
dniem wydania decyzji opłata roczna zostanie uiszczona, postępowanie należy umorzyć
(art. 105 K.p.a.)

Do opłat rocznych nie stosuje się Działu III Ordynacji podatkowej w związku z czym
odsetki nie mogą być naliczane. Odsetki nie mogą być również dochodzone
w trybie sądowym, gdyż z mocy art. 58 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach odsetki od
opłat rejestrowych i rocznych nie stanowią dochodów budżetu województwa ani
państwa.
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• UMWŚ dokonuje weryfikacji wysokości wniesionych opłat w 2018 r. 
na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. 
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Pozytywne spostrzeżenia
• Dane stanowią informacje dla organów kontrolnych o rodzaju prowadzonej

działalności przez dany podmiot,
• Podmioty wzajemnie mogą sprawdzać zakres działalności i kontrolować

jawność postępowania danych podmiotów
• Wychodzenie podmiotów z szarej strefy,

Negatywne spostrzeżenia
• Brak możliwości robienia potrzebnych raportów, np.: wprowadzających

baterie i akumulatory, opony, oleje, transportujący odpady,
• Brak możliwości generowania danych adresowych w celu wysłania np.

pisma do pewnej grupy podmiotów,
• Brak możliwości raportowania podmiotów działających na terenie danego

województwa,
21



22


