
REJESTR 

Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 21 z późn. zm.) podlegają: 

 Z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1413). 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na: 

• wytwarzaniu,  

• imporcie, 

• wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów ,  

• prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,  

• dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z 

produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,  

• organizacja odzysku. 

 

 Z zakresu ustawy z dnia 6 sierpnia 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). 

Przedsiębiorcy : 

• będący organizacją odzysku opakowań, 

• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

• eksportujący: 

 opakowania, 

 produkty w opakowaniach, 

• wprowadzający opakowania, 

• wprowadzający produkty w opakowaniach. 

 

Przedsiębiorcy: 

• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

• eksportujący odpady opakowaniowe, 

• prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych 

Jeżeli zamierza wystawić odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR. 

 

REJESTR o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tworzy się najpóźniej w 

terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tj. od 23 

stycznia 2016 r.) Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje o dacie utworzenia rejestru. 

UWAGA: PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Do dnia utworzenia rejestru, przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegająca na 

wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub 



produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z 

produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub 

recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomie o 

tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 

Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się dzień pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub 

powstania pierwszego długu celnego dla produktu. 

Przedsiębiorcy, którzy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie, są obowiązani zgłaszać 

marszałkowi województwa zmiany danych zawartych w dokonanym zawiadomieniu nie później niż 

do końca miesiąca następującego po miesiącu w który nastąpiła zmiana.  

Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców, którzy złożyli zawiadomienie zgodnie z art. 9 

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

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413). 

Wymogu posiadania wpisu do rejestru przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż 

recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawiającego dokumenty DPO i DPR oraz 

przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe i przez przedsiębiorcę dokonującego 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPO i 

EDPR nie stosuje się do dnia upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

WZÓR ZAWIADOMIENIA DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA O ROZPOCZĘCIU/LIKWIDACJI 

DZIAŁALNOSCI/AKTUALIZACJI DANYCH: 

• Zawiadomienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegająca na wytwarzaniu, 

imporcie lub wewnątrzwspólnotowe nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów (link do 5) 

• Zawiadomienie dla przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych 

lub odpadów powstałych z produktów lub eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 

opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi (link 

do 6) 

Zawiadomienie należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. 


