1. Kto będzie tworzył konta w Rejestrze-BDO gminom?
W związku z posiadaniem przez urzędy marszałkowskie kont administratorów to one
będą tworzyły konta administratorów dla gmin i powiatów znajdujących się na terenie
województwa (potem gminy będą mogły tworzyć konta pracownikom).
Przy czym należy zauważyć, że gminy będą wymagały dostępu do bazy w momencie
uruchomienia modułu sprawozdawczego, co ma nastąpić w 2020 r.

2. Jak traktować wniosek o wpis do rejestru, gdy już został złożony wcześniej wniosek
o wpis w innym województwie?
Jeżeli podmiot uzyskał już wpis do rejestru w innym województwie, to wniosek
podmiotu w danym

województwie powinien zostać potraktowany jako wniosek

aktualizacyjny, przy czym to od urzędu marszałkowskiego zależy czy przekwalifikuje taki
wniosek automatycznie, czy poprosi podmiot o poprawienie wniosku.

3. Co z opłatą rejestrową i roczną oraz rodzajem wniosku w przypadku, gdy podmiot
podlega zarówno wpisowi z urzędu (bo posiada decyzję na przetwarzanie odpadów)
jak i na wniosek podmiotu (bo jest przetwarzającym np. opakowania)?
Opłatę rejestrową przy wpisie do rejestru na wniosek uiszcza: wprowadzający sprzęt
i autoryzowany przedstawiciel, wprowadzający baterie, akumulatory lub pojazdy, a także
producent,

importer,

wewnątrzwspólnotowy

nabywca

opakowań,

wprowadzający

na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony i oleje smarowe.
Obowiązek poniesienia przez nich opłaty rejestrowej związany jest tylko z pierwszym
wpisem dokonywanym w rejestrze przez właściwego marszałka województwa na wniosek
przedsiębiorcy. Wynika to z art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
zgodnie z którym w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności podlegającej
opłacie rejestrowej w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę
rejestrową, najwyższą.
Zatem w przypadku gdy przedsiębiorca wpisany z urzędu jako np. podmiot posiadający
zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dodatkowo złoży wniosek aktualizacyjny jako np.
wprowadzający do obrotu opakowania, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty rejestrowej,
pomimo tego, że uzyskując wpis z urzędu nadany mu już został nr rejestrowy. Przy tym
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie przewidują w przypadku
podmiotów wpisywanych zarówno z urzędu jak również na wniosek możliwości pobierania
opłaty rejestrowej za każdą kolejną aktualizację zarejestrowanego już podmiotu.

Natomiast zwolnienie z opłaty rejestrowej obowiązuje przedsiębiorcę wprowadzającego
do obrotu produkty w opakowaniach, który rejestruje się na wniosek – w przypadku złożenia
zawiadomienia, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej. Opłacie rejestrowej nie podlegają też kolejne wnioski o aktualizację wpisu
rozszerzające działalność.
W przypadku opłaty rocznej podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach podlegają obowiązkowi jej uiszczenia w terminie do końca lutego
za dany rok, zgodnie z art. 57 ust. 3 ww. ustawy. Opłata nie jest jednak ponoszona w roku,
w którym została uiszczona opłata rejestrowa i jest ponoszona tylko raz, bez względu na to
czy dany podmiot ma zarejestrowane działalności w więcej niż jednym zakresie.

Przykłady:
A. Czy jeżeli podmiot zostanie wpisany do rejestru BDO z urzędu przez marszałka,
a następnie mając już numer złoży wniosek o wpis z zakresu wprowadzania produktów
w opakowaniach i przy tym uprzednio nie złożył z tytułu wprowadzania produktów w
opakowaniach zawiadomienia do marszałka województwa powinien zapłacić opłatę
rejestrową (wpis aktualizacyjny rozszerzający działalność)?
Tak, tylko powinien złożyć wniosek aktualizacyjny a nie wniosek o wpis do rejestru.

B. Czy podmiot, który złożył zawiadomienie do marszałka, że wprowadza produkty
w opakowaniach przed dniem utworzenia rejestru i jest na tej podstawie zwolniony
z opłaty rejestrowej, ale zarazem jest też producentem pustych opakowań a takowe w
art. 57 ustawy o odpadach jest wymienione w innym punkcie to czy taki podmiot
pomimo zwolnienia z art. 79 ustawy o gospodarowaniu odpadami i odpadami
opakowaniowymi powinien zapłacić opłatę rejestrową ?
Nie.

C. Czy jeżeli podmiot zostanie wpisany do rejestru BDO na wniosek z zakresu
wprowadzania produktów w opakowaniach i zapłacił opłatę rejestrową za wpis i w tym
samym roku złoży wniosek aktualizacyjny rozszerzający działalność o wprowadzanie
baterii mając już nr rejestrowy powinien w tym samym roku zapłacić drugi raz opłatę
rejestrową? Czy w przypadku gdyby złożył wniosek aktualizacyjny w roku następnym
powinien zapłacić opłatę roczną i rejestrową?

Nie. Podmiot ponosi tylko jedną opłatę rejestrową przy wpisie do rejestru. Natomiast
w latach kolejnych ponoszona jest jedna opłata roczna.

4. W jaki sposób należy stosować przepisy ustawy o odpadach w zakresie wpisu
do Rejestru-BDO przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny
i elektroniczny, którzy byli dotychczas wpisani w rejestrze prowadzonym przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska?
Zgodnie z art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty
posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(GIOŚ) na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu.
Przy czym marszałek województwa ma na dokonanie takiego wpisu 6 miesięcy od dnia
utworzenia rejestru.
Ponadto wprowadzający sprzęt, autoryzowany przedstawiciel, zbierający zużyty sprzęt,
prowadzący zakład przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku oraz organizacje
odzysku

sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego

są zobowiązane

złożyć

wniosek

aktualizacyjny, w szczególności zawierający informację w zakresie nowego, obowiązującego
od 1 stycznia 2018 r. podziału na grupy sprzętu w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
Rejestr-BDO stanowi kontynuację rejestru prowadzonego dotychczas przez GIOŚ
w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że wszystkie
ww. podmioty, bez względu na fakt, czy zostały wpisane z urzędu do nowego rejestru, czy
tego wpisu jeszcze nie mają, są zobowiązane do dnia 28 lutego br. do przekazania
marszałkowi województwa informacji w formie wniosku aktualizacyjnego o nowym podziale
grup sprzętu, z którym związana jest prowadzona przez nich działalność.

5. Co z opłatą rejestrową i roczną w przypadku przeniesienia danych podmiotu
z rejestru

prowadzonego

przez

Główny

Inspektorat

Ochrony

Środowiska

i w przypadku wpisu do rejestru w zakresie pozostałych działalności określonych
w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach?
W przypadku podmiotów wpisanych przed dniem uruchomienia rejestru (tj. przed 24
stycznia 2018 r.) do rejestrów prowadzonych dotychczas przez GIOŚ nie jest wymagany
nowy wpis do rejestru, gdyż jest tu zachowana kontynuacja wpisu w rejestrze.
W związku z tym nie ma też podstawy aby naliczyć opłatę rejestrową związaną
z dokonaniem przepisania danego podmiotu z dotychczasowego do nowego rejestru.

Natomiast podmiot taki ma obowiązek w 2018 r. do uiszczenia opłaty rocznej według stawki
określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie
wysokości opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184).

Przykłady:
A. Czy podmiot, który posiada nr rejestrowy nadany przez GIOŚ z zakresu tylko
wprowadzania baterii lub sprzętu elektrycznego/elektronicznego, który wprowadza
również np. pojazdy powinien zapłacić opłatę rejestrować do marszałka (rejestr BDO)?
Nie. W przypadku aktualizacji wpisu do rejestru o dopisanie kolejnej działalności
podmiot nie musi już ponosić opłaty rejestrowej. Zobowiązany jest jednak (ze względu,
że podmiot miał już wpis w rejestrze i poniósł wcześniej opłatę rejestrową) do poniesienia
opłaty rocznej za dany rok do końca lutego.

B. Czy podmiot, który posiada nr rejestrowy nadany przez GIOŚ z zakresu tylko
wprowadzania baterii lub sprzętu elektrycznego/elektronicznego, który wprowadza
również opakowania powinien zapłacić opłatę rejestrową do marszałka (rejestr BDO)
(nie było zawiadomienia w tym zakresie, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej)?
jw.

C. Czy jeżeli podmiot zostanie wpisany do rejestru BDO na wniosek z zakresu
wprowadzania

produktów

w

opakowaniach

oraz

baterii

lub

sprzętu

elektrycznego/elektronicznego i złożył zawiadomienie (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej), miał nadany numer rejestrowy GIOŚ, więc był
zwolniony z opłaty rejestrowej, i w tym samym roku w którym został wpisany złoży wpis
aktualizacyjny rozszerzający działalność o wprowadzanie pojazdów musi zapłacić
opłatę rejestrową (posiada już numer)? Czy jeżeli złożyłby ten wniosek aktualizacyjny w
roku następnym powinien zapłacić opłatę rejestracyjną (za pojazdy) i roczną (ponieważ
miał wpis w ubiegłym roku z opakowań i baterii)?
jw.

6. Co w przypadku wpisu z urzędu podmiotów, które uzyskają decyzję po 24 lipca
2018 r. (tj. 6 miesięcy od dnia uruchomienia Rejestru-BDO) – ile czasu na wpisanie
takiego podmiotu do rejestru będzie miał urząd marszałkowski?
Niezwłocznie.

7. Jak wygląda kwestia wykreślenia podmiotu w przypadku, gdy prowadzi kilka
działalności, a jest wykreślany tylko z jednej z nich?
W związku z tym, że podmiot jest wykreślany tylko częściowo, czyli następuje jedynie
zmiana informacji zawartych w rejestrze dotycząca zakresu prowadzonej działalności, a nie
całkowite wykreślenie, podmiot powinien złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przez
wypełnienie formularza aktualizacyjnego.

8. Jak dokonać wpisu podmiotu będącego np. wytwórcą odpadów zobowiązanego
do prowadzenia

ewidencji/

organizacją

samorządu

gospodarczego/wpisanego

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości itd. bez dedykowanego w Rejestrze-BDO formularza?
W chwili obecnej należy wprowadzić same dane identyfikujące taki podmiot
tj. nazwa/imię nazwisko/adres i zarejestrować taki wniosek, który dostępny jest w Dziale I
Rejestru-BDO.
W przypadku gdy będzie już dostępny formularz dedykowany np. wytwórcom
odpadów, organizacjom samorządu gospodarczego, podmiotom wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, możliwe będzie uzupełnienie informacji w rejestrze o dalsze dane
przez złożenie wniosku aktualizacyjnego.

9. Sposób zmiany wpisu w rejestrze z urzędu w przypadku decyzji, o której mowa
w art. 64 ust. 2 ustawy o odpadach - czy urząd marszałkowski musi wypełnić
za podmiot wniosek, czy wystarczy wykorzystać jedynie funkcję korekta/aktualizacja
w Rejestrze-BDO?
Technicznie częściowe wykreślenie w odpowiednim zakresie w Rejestrze-BDO może
być wykonane przy wykorzystaniu funkcji aktualizacji.

10. W związku z funkcjonowaniem Rejestru-BDO i księgowaniem wpłat dotyczących
wnoszenia opłat rejestrowych i rocznych - czy takie narzędzie do księgowania

zostanie udostępnione, jeśli tak to kiedy, czy może marszałek województwa ma takie
narzędzie zorganizować we własnym zakresie?
Rejestr-BDO nie posiada takiej funkcjonalności.

11. W związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym – czy rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa
Krajowego otwierany jest automatycznie (z urzędu) dla każdego urzędu
marszałkowskiego, czy jako urząd marszałkowski należy złożyć samemu wniosek
o utworzenie takiego rachunku?
Nie. Urząd powinien wystąpić o do Banku Gospodarstwa Krajowego o utworzenie
konta.

Minister Środowiska nie jest organem właściwym i upoważniony do wydawania
interpretacji w zakresie przepisów dotyczących opłat administracyjnych, Kodeksu
postępowania administracyjnego oraz zasad dotyczących księgowania i przekazywania do
budżetu państwa środków finansowych z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty do
urzędów marszałkowskich.

