
Projekt z dnia 15 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA0

z dnia

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza 

aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 992, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów 

formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru 

prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (Dz. U. poz. 2528) w załączniku nr 1 w formularzu rejestrowym oraz formularzu 

aktualizacyjnym w Dziale XII pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

ata Kajak

Stem STANUMichał Nowak ^Naczelnik Wydziału

2019 -02- 1 8 Gosi.
Mdci Ia

0 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1479, 1544, 
1564 i 1592 oraz z 2019 r. poz. 60.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę do obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza 

aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych

0 produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528), polegającą 

na zamianie w załączniku 1 w formularzu rejestrowym oraz formularzu aktualizacyjnym

(Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów 

niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo 

pozwolenia zintegrowanego) w nagłówku pkt 2 wyrazu „przetwarzanych” na „wytwarzanych”, 

a tym samym zmianie brzmienia z „Kod i nazwa rodzajów przetwarzanych odpadów” na „Kod

1 nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”.

w Dziale XII

Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika z zaistniałej omyłki redakcyjnej. 

Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny w Dziale XII w całości dotyczy 

określonych wytwórców odpadów, którzy zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) obowiązani są do prowadzenia 

ewidencji, a tym samym do uzyskania na wniosek wpisu do rejestru prowadzonego w ramach 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o którym mowa w art. 

49 ust. 1 ww. ustawy, przez wpisanie w pkt 1 tego formularza wszystkich miejsc wytwarzania 

odpadów, a w pkt 2 wpisanie przewidywanych kodów i nazw rodzajów odpadów, które będą 

mieli zamiar wytwarzać. Pkt 2 nie dotyczy zatem przetwórców odpadów, jak mogłoby 

wskazywać na to dotychczasowe brzmienie nagłówka tj. „Kod i nazwa rodzajów 

przetwarzanych odpadów”.

W związku z powyższym, w celu ujednolicenia formularza w Dziale XII i zachowania 

jego logicznej spójności, w pkt 2 konieczne jest dokonanie zmiany brzmienia nagłówka. 

Pozwoli to uniknąć możliwych problemów interpretacyjnych w zakresie sporządzania 

wniosków o wpis do rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wytwórców odpadów obowiązanych 

do prowadzenia ewidencji odpadów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców, gdyż dokonuje jedynie zmiany zaistniałej omyłki redakcyjnej polegającej 

na zmianie brzmienia jednego słowa.
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie podlega 

notyfikacji Komisji Europejskiej.

Nie zachodzi konieczność przedkładania projektu rozporządzenia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji oraz uzgodnienia.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy 

Proces Legislacji.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie stoi w sprzeczności 

z zasadami demokratycznego państwa prawa.

PODSEl
Kajak\yV*y^ałs°riata Skiwomi

Dyrektor Departamentu 
'-'QPOodarki Odpadami

& wa Gosk



Data sporządzenia
15.02.2019 r.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o 
wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn.
zm.)

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Mazurek

Nr w wykazie prac
473

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Sebastian Sękalski, tel. 22 36 92 825, e-mail: sebastian.sekalski@mos.gov.pl

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, 

formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2528) w załączniku nr 1 w formularzu 
rejestrowym oraz formularzu aktualizacyjnym w Dziale XII wystąpiła omyłka redakcyjna w nagłówku do pkt 2, 
w którym zamiast wyrazu „wytwarzanych” został użyty wyraz „przetwarzanych”.

Ponieważ Dział XII dotyczy wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów 
niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego 
nagłówek w pkt 2 („Kod i nazwa rodzajów przetwarzanych odpadów”) jest nieadekwatny do tytułu tego działu.

Powoduje to niespójność logiczną przedmiotowego formularza i może przyczyniać się do problemów 
interpretacyjnych w zakresie sporządzania wniosków o wpis do rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.), przez wytwórców odpadów obowiązanych 
do prowadzenia ewidencji odpadów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rekomenduje się zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów 
formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2528) 
poprzez nadanie nowego brzmienia w załączniku nr 1 w formularzu rejestrowym oraz formularzu 
aktualizacyjnym w Dziale XII w nagłówku pkt 2, poprzez zastąpienie słowa „przetwarzanych” słowem 
„wytwarzanych”. Tym samym nowy nagłówek otrzyma następujące brzmienie: „Kod i nazwa rodzajów 
wytwarzanych odpadów”.

Oczekiwanym efektem będzie usunięcie omyłki redakcyjnej, która zapewni logiczną spójność formularza 
rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego w Dziale XII.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Źródło danych OddziaływanieWielkośćGrupa
Ministerstwo Środowiska- 50 tys. - liczba 

podmiotów 
obowiązanych do 
złożenia wniosku o wpis 
do rejestru na podstawie 
art. 50 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o 
odpadach;

fonnularzyPodmioty wpisywane 
do rejestru na podstawie 
art. 50 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o 
odpadach.

Korzystanie 
zgodnych ze wzorami określonymi 
rozporządzeniem.

z
- dane opracowane na 
potrzeby utworzenia 
BDO

Marszałkowie
województw

16 Weryfikacja formularzy zgodnych 
określonymi

GUS
ze wzorami 
rozporządzeniem.

4

mailto:sebastian.sekalski@mos.gov.pl


5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projektowane rozporządzenie nie wprowadza nowych wymagań w zakresie formularzy rejestrowych 

oraz formularzy aktualizacyjnych stanowiących wniosek o wpis do rejestru prowadzonego w ramach Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a jedynie koryguje brzmienie nagłówka 
w Dziale XII w pkt 2.

Z powyższych względów konieczne jest odstąpienie od skierowania projektu do konsultacji 
publicznych, opiniowania oraz opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Projekt rozporządzenia nie wymaga zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, reprezentatywne 
organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców, gdyż nie reguluje kwestii będących w 
obszarze ich działania.

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248).

Projekt rozporządzenia nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz dokonania 
uzgodnienia z innymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł](ceny stałe z r-)
0 2 3 6 8 94 5 7 10 Łącznie

(0-10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w 
tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 5 10 Łącznie

(0-10)
0 2 3

duże przedsiębiorstwaW ujęciu
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z

sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw______

r.) rodzina, obywatele 
gospodarstwaoraz

domowe
(dodaj/usuń)
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Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, gdyż stanowi jedynie 
określenie układu graficznego przepisów wynikających z ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

duże przedsiębiorstwaW ujęciu 
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i 
średnich

j.w.

przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz 
osób starszych. __

rodzina, obywatele 
gospodarstwaoraz

domowe
(dodąj/usuń)
(dodąj/usuń)Niemierzalne

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
H nie dotyczy

tak 
Ul nie
^ nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

H zmniejszenie liczby dokumentów
U zmniejszenie liczby procedur 
H skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

DR1 inne: ułatwienie podmiotom składania wniosków

zwiększenie liczby dokumentów 
U zwiększenie liczby procedur 
I] wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
H inne:
H tak 

Ul nie
^ nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy__________________________________
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

U środowisko naturalne
H sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:

J demografia
O mienie państwowe

1^1 informatyzacja 
I I zdrowie

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

przewidziane jest na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Termin ten umożliwi prawidłowe funkcjonowanie rejestru,
-° którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach._______________________________
_12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?_______

Projektowane rozporządzenie nie będzie wymagało ewaluacji efektów, ponieważ ma jedynie charakter porządkujący 
obowiązujące przepisy._______________

—13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itn.)
Nie dotyczy._____________
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