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Pan  

Maciej H. Grabowski 

Minister Środowiska 

 

Dotyczy: konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska ws. wzorów 
formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru - DP-
0230-13/30513/15/SK 

 

niniejszym przekazuję uwagi do projektu rozporządzenia ws. wzorów formularza rejestrowego, 
formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru, zgłoszone przez członków 
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. 

1. Dział 6, tabela 1 – sugeruje się, aby zarówno kolejność, jak i nazewnictwo rodzajów 
opakowań były spójne z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku  
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. „ze stali, w tym blachy 
stalowej”, zamiana miejsc szkła z papierem i tekturą). Ponadto sugeruje się opis w komórce 
1.7 zmienić na „pozostałe opakowania”, aczkolwiek samodzielna realizacja obowiązku 
tylko w odniesieniu do 1.7. nie jest możliwa więc wątpliwa jest zasadność tego zapisu – 
dotyczy on bowiem tylko odzysku razem i recyklingu razem. 

2. Dział VI tabela 1 pkt 2 – nie ma ustawowego związku istnienie wdrożonego systemu lub nie 
– pozostałość po poprzednich wersjach nowelizacji – bez związku z obecną treścią ustawy 

3. Dział 6, tabela 2 – sugeruje się zweryfikowanie przypisów i numeracji przypisów pod 
tabelą: 

a. przypis numer 2 powinien dotyczyć kolumny „rodzaj prowadzonej działalności 
objętej decyzją”, 

b. przypis numer 3 powinien dotyczyć kolumny „rodzaj decyzji”. Zbędne jest 
stosowanie odnośnika nr 4. 

4. Dział 6, tabela 4 –  



 

 
 

Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Słomińskiego 19 lok. 27, 00-195 Warszawa, Tel. +48 (22) 620 59 90 Fax.: +48 (22) 253 86 92 
e-mail: biuro@pigo.org.pl, http://www.pigo.org.pl 

 
Członek Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami 

 

a. w związku z tym, że ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi nie dopuszcza dzielenia obowiązku w obrębie danej grupy 
materiałowej sugeruje się, by przedsiębiorca zobowiązany był do zaznaczenia 
jedynie aktualnego sposobu realizacji obowiązku w obrębie danej grupy 
materiałowej. W obecnym projekcie przedsiębiorca zobowiązany jest zarówno do 
zaznaczenia „TAK” w jednej kolumnie, jak i „NIE” w drugiej kolumnie (w obrębie 
danej grupy materiałowej). Wydaje się to zbędnym utrudnieniem, które sprawia, ze 
tabela jest nieczytelna. Zasadnym wydaje się dodać przypis: „Zaznaczyć 
odpowiednie”, 

Ponadto wątpliwa jest możliwość dzielenia obowiązku skoro odpowiedzialność za 
odzysk razem i recykling razem jest jedna – wymaga doprecyzowania przez 
ustawodawcę – brakuje więc zaznaczenia kto ponosi odpowiedzialność za przejęcie 
obowiązku odzysk razem i recykling razem skoro opłata produktowa naliczana jest 
dla każdej z tych pozycji z osobna – sugeruje się jednoznaczne ograniczenie łączenia 
wielorakich sposobów realizacji obowiązku wraz z doprecyzowaniem jak realizuje 
się obowiązek w przypadku oddziałów, tzn. przedsiębiorca rozliczany jest wg NIP – 
wszystkie oddziały razem 

b. sugeruje się, aby zarówno kolejność, jak i nazewnictwo rodzajów opakowań było 
spójne z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. „ze stali, w tym blachy stalowej”, 
zamiana miejsc szkła z papierem i tekturą). Ponadto brakuje grupy „pozostałe 
opakowania”, 

c. sugeruje się zmienić opis komórki na „Data zawarcia umowy z organizacją odzysku 
opakowań DD/MM/RRRR”, 

d. sugeruje się zmienić opis komórki na „Termin obowiązywania umowy z organizacją 
odzysku opakowań DD/MM/RRRR”, jednakże czy w przypadku przedłużania 
umowy z OOO co rok, rokrocznie wymagana będzie aktualizacja wzoru formularza? 

e. sugeruje się rozszerzyć przypis numer 4 o stwierdzenie „W przypadku rozwiązania 
umowy z organizacją odzysku opakowań należy niezwłocznie złożyć formularz 
aktualizacyjny”. 

5. Dział 6, tabela 5 – sugeruje się, aby zarówno kolejność, jak i nazewnictwo rodzajów 
opakowań było spójne z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. „ze stali, w tym blachy 
stalowej”, zamiana miejsc szkła z papierem i tekturą).  

6. Sugeruje się dodanie konieczności poinformowania marszałka województwa o czasowym 
zawieszeniu działalności, a następnie wznowienia tej działalności. Jest to sugestia, która 
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wprowadzi analogiczne mechanizmy jak w przypadku informowania o zawieszeniu 
działalności, np. w KRS.  

 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
Dariusz Matlak 
Prezes zarządu 


