
Projekt z dnia 10 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA"

z dnia

w sprawie zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, 1479 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling;

2) wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku;

3) sposób przekazywania zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

§ 2. 1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku określa 

załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Zaświadczenie potwierdzające recykling oraz zaświadczenie potwierdzające inne niż 

recykling procesy odzysku przekazywane w postaci elektronicznej:

1) prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu

do recyklingu albo do innych niż recykling procesów odzysku jest opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) marszałkowi województwa jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZA2,GQ0HCŚ$ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.2)
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* 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) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 
sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne 
niż recykling procesy odzysku (Dz. U. poz. 2213«stawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo>aprż^^bióVćów oraz inne ustawy dotyczące działalności
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r. w

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia (poz...... )

Załącznik nr 1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE RECYKLING

prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady 
do recyklinguEgzemplarz przeznaczony dla'k marszałka województwa □
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu □

Okres, za jaki wystawiono 
zaświadczenie

Do (DD/MM/RRRR):Od (DD/MM/RRRR):

Kolejny numer wystawionego zaświadczenia:Data wystawienia (DD/MM/RRRR):

Dane prowadzącego 
działalność 
w zakresie 
recyklingu 

wydającego 
zaświadczenie

Numer rejestrowy23

Imię i nazwisko lub 
nazwa oraz adres siedziby
Numer identyfikacji 
podatkowej (NIP)

Dane prowadzącego zakład przetwarzania, któremu wydawane jest zaświadczenie

Numer rejestrowy23
Imię i nazwisko lub nazwa 
oraz adres siedziby
Numer identyfikacji 
podatkowej (NIP)

Kod i nazwa rodzaju odpadów 
powstałych ze zużytego sprzętu 

przekazanych przez prowadzącego 
zakład przetwarzania do recyklingu

Oznaczenie
zastosowanego procesu 

recyklingu, 
w tym jego typ5)

Masa odpadów powstałych 
ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład 
przetwarzania do recyklingu4)

Kod3) Nazwa33

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie

Imię Nazwisko
E-mail służbowy63Telefon służbowy63

Imię i nazwisko oraz podpis własnoręczny73 albo podpis elektroniczny83 osoby upoważnionej do reprezentowania
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu

Objaśnienia:

11 Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X.



2) Należy podać indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

3) Należy podać kod i nazwę rodzaju odpadu określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Z dokładnością do 0,1 kg.

5) Należy podać symbol od R2 do R9 wraz z opisem procesu recyklingu określony

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dla każdego procesu 

recyklingu należy podać symbol w osobnym wierszu obok masy odpadów przekazanych 

do recyklingu.

6) O ile osoba sporządzająca zaświadczenie posiada telefon i e-mail służbowy.

Dotyczy postaci papierowej zaświadczenia.

Dotyczy postaci elektronicznej zaświadczenia.

7)

8)



Załącznik nr 2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE INNE NIŻ RECYKLING PROCESY ODZYSKU

prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych 
niż recykling procesów odzysku

Egzemplarz przeznaczony dla11: marszałka województwa

prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 
odzysku

Okres, za jaki wystawiono 
zaświadczenie

Do (DD/MM/RRRR):Od (DD/MM/RRRR):

Data wystawienia (DD/MM/RRRR): Kolejny numer wystawionego zaświadczenia:

Dane prowadzącego 
działalność w zakresie 
innych niż recykling 
procesów odzysku 

wydającego 
zaświadczenie

Numer rejestrowy2)

Imię i nazwisko lub 
nazwa oraz adres siedziby

Numer identyfikacji 
podatkowej (NIP)

Dane prowadzącego zakład przetwarzania, któremu wydawane jest zaświadczenie

Numer rejestrowy 2)

Imię i nazwisko lub nazwa 
oraz adres siedziby
Numer identyfikacji 
podatkowej (NIP)

Kod i nazwa rodzaju odpadów 
powstałych ze zużytego sprzętu 

przekazanych przez prowadzącego 
zakład przetwarzania do innych niż 

recykling procesów odzysku

Masa odpadów powstałych 
ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład 
przetwarzania do innych niż 
recykling procesów odzysku41

Oznaczenie innego niż 
recykling zastosowanego 

procesu odzysku, 
w tym jego typ5)

Kod3) Nazwa3)

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie

Imię Nazwisko

Telefon służbowy61 E-mail służbowy61

Imię i nazwisko oraz podpis własnoręczny71 albo podpis elektroniczny81 osoby upoważnionej do reprezentowania 
prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Objaśnienia:



!) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X.

2) Należy podać indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

3) Należy podać kod i nazwę rodzaju odpadu określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Z dokładnością do 0,1 kg.

3) Należy podać symbol procesu odzysku innego niż recykling od R1 do R9 określony 

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dla każdego procesu 

odzysku należy podać symbol w osobnym wierszu obok masy odpadów przekazanych 

do odzysku.

6) O ile osoba sporządzająca zaświadczenie posiada telefon i e-mail służbowy.

7) Dotyczy postaci papierowej zaświadczenia.

Dotyczy postaci elektronicznej zaświadczenia.8)





UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 59 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1466, 1479 oraz z 2019 r. poz. 125) i zastępuje obecnie obowiązujące Ministra Środowiska z 

dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz 

wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. poz. 

2213).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie traci moc na podstawie art. 234 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 

dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). Przepisy tej ustawy mają na 

celu wyeliminowania konieczności równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców 

numerami REGON i NIP, stanowiąc, że ten ostatni powinien mieć charakter numeru 

„podstawowego”. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji 
odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, w zakresie 

usunięcia wymagania podawania numeru REGON przez przedsiębiorców. Podkreślenia 

jednocześnie wymaga, że wyżej omówiona zmiana nie pociąga za sobą konieczności 
wprowadzenia zmian merytorycznych w odniesieniu do wzoru zaświadczenia 

potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling 

procesy odzysku.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r., a więc z dniem 

następującym po ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, które na 

podstawie art. 234 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zachowuje moc do 

dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (30 kwietnia 2018 r.).
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw.
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.



Projekt rozporządzenia nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji 
dokonania uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.
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 został 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w 

zakładce Rządowy Proces Legislacji.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
10 kwietnia 2019 r.Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie w sprawie 
zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia 
potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Mazurek

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Łęska, tel 22 3692783, e-mail: agnieszka.leska@mos.gov.pl

Źródło:
Upoważnienie ustawowe 
art. 59 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, 
1479 oraz z 2019 r. poz. 125)

Nr w wykazie prac

511

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Istotą problemu jest konieczność podawania, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, numeru REGON w 
zaświadczeniach potwierdzających recykling oraz zaświadczeniach potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz 
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650), dążą do wyeliminowania konieczności 
równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców numerami REGON i NIP, stanowiąc, że ten ostatni powinien mieć 
charakter numeru „podstawowego” (art. 20 ustawy Prawo przedsiębiorców). Na podstawie art. 234 tej ustawy obecnie 
obowiązujące rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie 
dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo przedsiębiorców, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia w formie dostosowanej do wymagań 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców poprzez usunięcie rubryki 
służącej podawaniu numeru REGON z zaświadczeń potwierdzających recykling oraz zaświadczeń potwierdzających inne 
niż recykling procesy odzysku, których wzory określa rozporządzenie. Jest to zmiana o charakterze technicznym.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Źródło danychWielkośćGrupa Oddziaływanie

Podmioty
działalność

prowadzące
zakresie

Rejestr Bazy Danych o 
Odpadach

96 Zniesienie konieczności podawania numeru 
REGON w zaświadczeniupodmiotóww

recyklingu
podmioty 
działalność w zakresie innych 
niż recykling procesów 
odzysku

Rejestr Bazy Danych o 
Odpadach

prowadzące 54 podmioty Zniesienie konieczności podawania numeru 
REGON w zaświadczeniu

Rejestr Bazy Danych o 
Odpadach

Zniesienie konieczności podawania numeru 
REGON w zaświadczeniu

Zakłady przetwarzania 129
podmiotów

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W związku jedynie ze zmianą techniczną projekt rozporządzenia nie będzie przedmiotem konsultacji publicznych i 

opiniowania.
Projekt nie podlega opiniowaniu, konsultacji ani uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

z Europejskim Bankiem Centralnym. Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków 
pracodawców oraz zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje

mailto:agnieszka.leska@mos.gov.pl


pracodawców i związki zawodowe. Projekt nie dotyczy także spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 i 1608).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacj i Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]

0 1 2 6 9 103 4 5 7 8 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, w tym 
na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

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 Łącznie (0-0 101 2 3 5 m
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw

r-) rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
osoby niepełnosprawne 
oraz osoby starsze

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw______



rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
osoby niepełnosprawne 
oraz osoby starsze
(doda|/usuń)Niemierzalne

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Wyżej omówiona propozycja zmian, w stosunku do obowiązujących jest niewielka i ma typowo 
techniczny charakter. Z tego względu projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Celnie dotyczy

J tak 
□ nie
I I nie dotyczy

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

I Izwiększenie liczby dokumentów 
^zwiększenie liczby procedur 
[^wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I linne:

I Umniejszenie liczby dokumentów 
^zmniejszenie liczby procedur 

I Iskrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I linne:

D tak
U nie
^ nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektron izacj i.

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

Zldemografia 
I I mienie państwowe

^środowisko naturalne
I I sytuacja i rozwój regionalny
Qinne:

Z! < nformatyzacj a 
I Izdrowie

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r.____________________
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projekt jest kontynuacją aktualnie obowiązujących przepisów. W stosunku do wzorów zaświadczeń potwierdzających
recykling oraz zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku, zmiany są niewielkie i mają typowo 
techniczny charakter, polegający na usunięciu rubryki służącej podaniu numeru REGON, zatem ewaluacja efektów projektu 
wydaje się nieuzasadniona.__________________________________
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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