
Wdrażanie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami na przykładzie województwa 

świętokrzyskiego. Poznanie możliwości funkcjonalnych rejestru, 
ewentualnych problemów związanych z jego wdrażaniem oraz propozycji 

rozwiązań.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Środowiska 
Warszawa 24.04.2018 r.
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1. Przygotowanie do prowadzenia rejestru przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.

2. Nadawanie numerów rejestrowych.
3. Spory prawne i kompetencyjne związane z prowadzeniem

rejestru.
4. Weryfikacja wysokości wniesionych opłat rejestrowych

i rocznych.
5. Techniczne problemy funkcjonalności rejestru.



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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GIOŚ Starostwa powiatowe

Pismo dot. przekazania
MWŚ decyzji wydanych,
do dnia 24 stycznia 2018 r.

Pismo dotyczące przekazania listy
wprowadzających sprzęt , autoryzowanych
przedstawicieli oraz wprowadzających baterie
lub akumulatory, którzy w dniu 23 stycznia
2013 r. posiadali wpis do rejestrów
prowadzonych przez GIOŚ i byli wpisani w tych
rejestrach na dzień 23 stycznia 2018 r.

Przekazanie  wydanych decyzji 
lub potwierdzenie przekazania 

wszystkich wydanych przez 
organ decyzji.

Pismo dotyczące przekazania listy
podmiotów mających siedzibę na terenie
województwa świętokrzyskiego wpisanych do
„Rejestru przedsiębiorców i organizacji
odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego „ oraz „ Rejestru
wprowadzających baterie lub akumulatory
oraz prowadzących zakłady przetwarzania
zużytych baterii lub akumulatorów” według
stanu na dzień 23 stycznia 2018 r. wraz z
kopiami dokumentów dotyczących wpisów.

Ustawa o odpadach nie nakłada obowiązku przekazania MWŚ wniosków o wpis
do rejestrów prowadzonych przez GIOŚ.
GIOŚ wskazał aby przy wpisie z urzędu posiłkować się informacjami zawartymi w
ogólnie dostępnych rejestrach GIOŚ.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm. )

Numer rejestrowy składa się z 9 cyfr arabskich 
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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 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. Zm. )



15

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. Zm. )



• ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) 
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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.) 

17

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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Wobec powyżej przytoczonych argumentów nasze stanowisko jest odmienne. 
Przy weryfikacji wniosku będziemy wymagać zabezpieczenia finansowego w formie
określonej w art.27 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

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). .

Sankcją za nie wniesienie zabezpieczenia finansowego w wymaganej wysokości przy
ubieganiu się o wpis do rejestru jest wydanie decyzji odmawiającej wpisu do rejestru (art. 62
pkt2 ustawy o odpadach) natomiast konsekwencją nie wniesienia zabezpieczenia
finansowego w wymaganej wysokości przez wprowadzającego sprzęt, który posiada wpis do
rejestru jest wydanie decyzji o wykreśleniu go z rejestru.
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Dot. podmiotów posiadających wpis do rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W myśl art. 234 ust.8 ustawy o odpadach podmioty, które w 
dniu wejścia w życie ustawy o odpadach (tj. 23.01.2013 r.) 

były wpisane do rejestrów prowadzonych przez GIOŚ są 
zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej .

Zgodnie z art. 57 ust.4 ustawy o odpadach opłaty rocznej nie 
uiszcza się w roku, w którym była uiszczona opłata rejestrowa. 
W świetle treści przywołanego przepisu wszystkie podmioty, 

które nie uiściły opłaty rejestrowej mają obowiązek uiścić 
opłatę roczną. 

Opłata 
rejestrowa 

Opłata 
roczna 
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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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siedziba podmiotu w woj. wielkopolskim 
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• UMWŚ dokonuje weryfikacji wysokości wniesionych opłat w 2018 r. 
na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. 
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W jaki sposób weryfikować wysokość opłat rocznych wniesionych do końca lutego 2019 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2168 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  
Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018r. poz. 646)

30.04.2018 r. 

Proponuje się, aby zobowiązać przedsiębiorców do przesyłania oświadczenia o posiadaniu statusu 
mikroprzedsiębiorcy lub innego niż mikroprzedsiębiorca, w terminie 14 dni od dnia zmiany statusu. 
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Możliwość usprawnienia: należy sprawdzić działanie BDO na różnych
przeglądarkach oraz systemach komputerowych.

Nie wyświetla się ikona logowania do systemu.



• Dział I. – Brak możliwości dodania kilku osób np. w przypadku spółek cywilnych.
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Możliwość usprawnienia:

•Stworzenie możliwości dodania
kolejnych imion i nazwisk
w zależności od rodzaju
podmiotu gospodarczego.



• Dział I. – wymagalność podania ulicy.
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Możliwość usprawnienia: zmiana statusu tego pola na niewymagalne.
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• Dział III. – przejrzystość dodawania informacji o stacjach demontażu pojazdów oraz
o punktach zbierania pojazdów działających w ramach sieci.

Możliwość usprawnienia: rozdzielenie kolejnych wpisów np. odmiennym kolorem tła.



• Dział IV. – w chwili obecnej nie ma możliwości nadania numeru rejestrowego dla
gminy, która prowadzi PSZOK w zakresie zbierania ZSEiE.
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Możliwość usprawnienia: możliwość zatwierdzenia bez konieczności
wypełniania tabeli w tym zakresie.

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 11 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów zwalnia się: PSZOK prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub 

gminami. 



• Dział IV. Tabela 1 – Wymaganie wypełnienia pola „Nazwa marki sprzętu”

• Dział V. Tabela 1- Wymaganie wypełnienia pola „Marka wprowadzonych baterii i
akumulatorów”
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Możliwość usprawnienia: możliwość zatwierdzenia tabel bez tej informacji.



• Dział XI. – brak możliwości wyboru kilku różnych procesów przetwarzania
i unieszkodliwiania odpadów.
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Możliwość usprawnienia: dodanie możliwości wyboru kilku procesów R i D
do jednej instalacji.



• Dział XI. – podczas przeglądania wpisów niewidoczny jest symbol procesów R lub
D, widoczny jest tylko ich opis.
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Możliwość usprawnienia: dodanie do opisu procesu również jego symbolu.



• W formularzu rejestrowym brakuje możliwości przekazania informacji
o wytwarzaniu odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia
na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego .

• W systemie dodano Dział XII. , w którym można taką informację dołączyć.
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Możliwość usprawnienia: dodanie Działu XII. do formularza rejestrowego i aktualizacyjnego



• Art.49 ust.7 ustawy o odpadach : „Rejestr jest publicznie dostępny”
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• Dział VII. – wprowadzanie ręcznie wszystkich kodów odpadów wpisanych w
formularzu.
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Możliwość usprawnienia:
• Usunięcie z liczby wszystkich
zaznaczonych kodów odpadów kody

poszczególnych grup odpadów.



• Dział XI. – wymagalność wpisania informacji o rocznej mocy przerobowej instalacji
lub urządzenia w przypadku wprowadzania z urzędu na podstawie decyzji
w zakresie zbierania, wytwarzania odpadów oraz informacji o przetwarzaniu
olejów opadowych.
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• Dział XI. – brak możliwości dodania więcej niż jednego rodzaju prowadzonej
działalności objętego decyzją lub wpisem oraz braki w wyborze rodzaju decyzji lub
wpisu.

40



41

Dodanie do kryteriów filtrowania, terminu obowiązywania decyzji np. do konkretnej daty.
Takie narzędzie pozwoli na szybkie wygenerowanie listy podmiotów, którym w drodze
decyzji na podstawie art.64 ust.1 pkt 2ustawy o odpadach marszałek województwa dokona
wykreślenia z rejestru.



• Zamieszczenie na stronie www.bdo.mos.gov.pl:

 przygotowanego jednolitego wzoru oświadczenia, 
o którym mowa w art. 53 ust. 7 pkt 1 lit. b ustawy o 
odpadach,

 listy wymaganych załączników zgodnie z art. 53 
ust.7 ustawy o odpadach,
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http://www.bdo.mos.gov.pl/
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