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Białystok, 2018-03-07
Pan
Henryk Kowalczyk
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Interpelacja
w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami
Zgodnie z art. 49 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach marszałek
województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami. Część zapisów ustawy budzi jednak wątpliwości i wydaje się
nieprecyzyjna. Przedsiębiorcy zajmujący się taką działalnością zgłaszają szereg pytań. Ich
wyjaśnienie pozwoli na jednolite stosowanie przepisów prawa i pozwoli na uniknięcie błędów przy
prowadzeniu działalności gospodarczej.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:
1. Zgodnie z art. 50 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
przedsiębiorca wprowadzający pojazdy podlegające ustawie z dnia 20.01.2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych, powinien wpisać się do rejestru wprowadzających
pojazdy. Czy taki przedsiębiorca (wprowadzający pojazdy) powinien również wpisać
się do rejestru wprowadzających baterie i akumulatory (art. 50 ust 1 pkt 4 lit a) ustawy
o odpadach) oraz wprowadzających produkty (art. 50 ust 1 pkt 1 lit a) ustawy o
odpadach)?
2. Czy przedsiębiorca, o którym mowa w ustawie z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej, wprowadzający np.

rowery, maszyny rolnicze lub inne produkty

zawierające produkty wymienione w zał. 4 a) w/w ustawy powinien również wpisać się
do rejestru wprowadzających produkty?
3. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy o odpadach, do rejestru z zakresu ustawy o
odpadach, powinien wpisać się wytwórca odpadów, obowiązany do prowadzenia
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ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1
pkt 1 i 2 (tj. z wyjątkiem posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenia zintegrowane
i posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów). W art. 66
ust 4 ustawy o odpadach zawarte są wyjątki, w jakich przypadkach nie prowadzi się
ewidencji. Czy na podstawie ww. przepisów wytwórca odpadów (osoba fizyczna) takich
jak odpad o kodzie 17 04 05 - żelazo i stal (potocznie zwanych złomem) ma obowiązek
prowadzenia rejestru ewidencji odpadów oraz czy będzie zobowiązany do zgłoszenia
się do rejestru?
4. Czy przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę (posiadający pozwolenie zintegrowane)
lub stację demontażu, musi także sam złożyć wniosek o wpis do rejestru, mimo że
zostanie tam wpisany z urzędu zgodnie z art. 50 i 51 ustawy o odpadach.
5. Jak powinien zachować się podmiot prowadzący zakład przetwarzania zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, który nie uzyskał jeszcze wpisu do rejestru
(ustawodawca daje czas 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru), a jednocześnie
podmiot ten jest zobowiązany do zaktualizowania tego wpisu, chociaż do końca lutego
2018 roku jeszcze nie istniał.
6. Czy słuszna jest interpretacja, stosowana przez część urzędów marszałkowskich,
zapisu art. 2 pkt 9c ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w ten
sposób, że wprowadzane na polski rynek np. pojazdy zawierające opony, oleje
smarowe, preparaty smarowe podlegają tym przepisom?
7. Jak należy postąpić w przypadku baterii i akumulatorów będących częściami
składowymi wprowadzanych pojazdów? Według interpretacji części urzędów
marszałkowskich, wprowadzający pojazdy podlegają nie tylko ustawie z dnia
14.12.2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, ustawie z dnia 11.0.2001 r, o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ale
także ustawie z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach. Czy jest to słuszna
interpretacja przepisów prawa?
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Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
Poseł na Sejm RP

