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Pan 
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2019 r. (znak: RMSP-410/2019/WPL) 

w sprawie wydania objaśnienia prawnego dotyczącego art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), poniżej przedstawiam stosowne 

wyjaśnienie.

Na wstępie należy zauważyć, że w związku z brakiem możliwości określenia 

wszystkich rodzajów  dokumentów, jakie mogą być wykorzystywane w trakcie prowadzenia 

działalności gospodarczej, nie jest możliwe stworzenie zamkniętego katalogu dokumentów, 

dla których wymagane jest stosowanie art. 63 ustawy o odpadach. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w  art. 57 ust. 1 

ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje 

smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz 

autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi 

nabywcy opakowań) są zobligowane, zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, do umieszczania 

numeru rejestrowego na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą 

wpisem do Rejestru-BDO, na przykład: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna-

sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów. 

Numeru rejestrowego nie umieszcza się natomiast na dokumentach kadrowych, 

czy związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, 
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czyli dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-

BDO. 

Odnosząc się do wskazanych w uzasadnieniu wątpliwości dotyczących umieszczania 

numeru rejestrowego na deklaracjach AKC-U, deklaracjach podatkowych oraz deklaracjach 

VAT, wzory poszczególnych dokumentów określa właściwe rozporządzenie Ministra 

Finansów. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy na dokumentach posiadających określony 

wzór, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, nie przewidziano pola do umieszczania 

numeru rejestrowego, wówczas obowiązek, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach, 

w przypadku tego rodzaju dokumentów nie znajduje zastosowania.

Ponadto należy wskazać, że przepisy ww. ustawy o odpadach nie precyzują w jakiej 

formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być 

wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP lub umieszczony 

na pieczęci firmowej, którą podmiot może opatrywać swoje dokumenty. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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