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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją Pana Posła Dariusza Piontkowskiego z dnia 21 marca br. 

(znak: K8INT20810) w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami, przekazuję poniższe informacje.

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2442) – zwanej dalej: „ustawą 

o odpadach”, wprowadzający pojazdy są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy – zwanego dalej: „rejestrem”. Należy jednak 

zaznaczyć, że za wprowadzającego pojazdy, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 

20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

578), uznaje się podmiot prowadzący profesjonalną działalność gospodarczą w tym zakresie, 

tj. m. in. komis samochodowy. 

Jednocześnie przedsiębiorcy sprowadzający do kraju produkty np. pojazdy 

mechaniczne, rowery, maszyny rolnicze i inne, które zawierają:

a) baterie i akumulatory,

b) oleje smarowe, preparaty smarowe i opony, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

11 maja 2001 r. o obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) – zwanej dalej: „ustawą 

o obowiązkach przedsiębiorców”,



– są również obowiązani do uzyskania w tym zakresie wpisu do rejestru.

Należy przy tym zauważyć, że przepisy w zakresie objęcia wprowadzających baterie 

i akumulatory, oleje smarowe i opony będące częściami innych produktów obowiązują 

od 1 stycznia 2002 r. (od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawa obejmuje również preparaty 

smarowe).

Ad. 3

Odnosząc się z kolei do obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów uprzejmie 

informuję, że wytwórca odpadów komunalnych nie podlega obowiązkowi wpisu do tego 

rejestru. Takimi odpadami komunalnymi mogą być również, wymienione w piśmie Pana 

Posła, wytworzone przez osobę fizyczną odpady o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal, powstałe 

w wyniku przeprowadzonego przez tę osobę np. remontu budynku, o ile remont ten nie był 

prowadzony przez nią w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a 

ustawy o odpadach z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zwolniony jest wytwórca 

odpadów komunalnych. Tym samym taka osoba fizyczna nie jest zobowiązana także 

do uzyskania wpisu do rejestru, ponieważ obowiązek ten, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e 

ww. ustawy, dotyczy tylko tych wytwórców odpadów, którzy są obowiązani do prowadzenia 

ewidencji. 

Ad. 4

Ustawa o odpadach przewiduje w art. 51 ust. 1 obowiązek dokonania przez marszałka 

województwa wpisu do rejestru z urzędu m.in. posiadacza odpadów, który uzyskał 

pozwolenie zintegrowane oraz posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie 

odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Przepis ten dotyczy podmiotów, którzy 

rozpoczynają prowadzenie działalności po uruchomieniu rejestru. Jednocześnie zgodnie 

z art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2 ww. ustawy, przedsiębiorcy prowadzący stacje 

demontażu pojazdów lub prowadzący strzępiarkę są obowiązani złożyć wniosek o wpis 

do rejestru przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie. W przypadku podmiotów, które 

rozpoczęły prowadzenie ww. działalności przed dniem 24 stycznia br., tj. dniem rozpoczęcia 

funkcjonowania rejestru, powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy 

od dnia utworzenia rejestru. Wpis ten upoważni ww. przedsiębiorców do prowadzenia 

działalności w ramach przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. 

Ad. 5

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, podmiotami, które są zobowiązane 

do uzyskania wpisu do rejestru, również na wniosek, są podmioty objęte przepisami ustawy 



z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688 oraz z 2018 r. poz. 2056) – zwanej dalej: „ustawą zsee”, w tym m.in. prowadzący zakład 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podobnie tak jak 

w przypadku prowadzących stację demontażu pojazdów lub prowadzących strzępiarkę, 

przepis ten dotyczy podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność po utworzeniu 

rejestru. Natomiast podmioty prowadzące zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego przed dniem utworzenia rejestru, były zarejestrowane 

w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Marszałek województwa dokona przeniesienia z urzędu tych danych do nowego rejestru 

na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach. Tak więc obowiązek dokonania aktualizacji 

danych, m.in. przez prowadzących zakład przetwarzania, w terminie do dnia  28 lutego br., 

o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422), dotyczy danych, które zawarte 

były w rejestrze prowadzonym dotychczas przez GIOŚ. Marszałek województwa przenosząc 

więc dane z dotychczasowego rejestru do nowego uwzględni aktualizację danych 

przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania, o której mowa powyżej. 

Ad. 6 i 7

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że podmioty wprowadzające 

do obrotu produkty wymienione w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców oraz baterie 

i akumulatory, również w innych produktach – w tym także w pojazdach, podlegają 

przepisom odpowiednio ustawy o obowiązkach przedsiębiorców lub ustawie o bateriach 

i akumulatorach.

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM
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