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DSI-IV.7013.77.2022 
        
 

DECYZJA 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12, ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), art. 50 ust. 1, art. 57 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735  
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przemysława Olejnika, prowadzącego działalność gospodarczą  
pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnego Przemysław Olejnik, z siedzibą w miejscowości 
Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec, reprezentowanego przez radcę prawnego Joannę Kostrzewską,  
Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą przy ulicy Strusia 10, 60-711 Poznań 
 
 

ORZEKAM 
 
 

Uznać za nieprawidłową interpretację przepisów co do zakresu i sposobu stosowania przepisów 
ustawy o odpadach w zakresie obowiązków ponoszenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej z tytułu wpisu 
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy w przypadku przekształcenia formy prawnej 
przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

 W dniu 26 lipca 2022 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek Pana Przemysława Olejnika, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne 
Przemysław Olejnik, z siedzibą w miejscowości Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec, reprezentowanego przez 
radcę prawnego Joannę Kostrzewską, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą 
przy ulicy Strusia 10, 60-711 Poznań, o wydanie na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców – interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy  
o odpadach w zakresie obowiązków ponoszenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej z tytułu wpisu  
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy w przypadku przekształcenia formy prawnej 
przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową. Wniosek dotyczy odniesienia się do zdarzenia 
przyszłego, w którym Wnioskodawca poddaje restrukturyzacji, wykonywaną przez niego jako osobę 
fizyczną działalność gospodarczą, polegającej na przekształceniu jej formy w jednoosobową spółkę 
kapitałową na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych w trybie i na zasadach,  
o których mowa w art. 584 i kolejne K.s.h. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do pytania  
cyt.: „czy po przekształceniu formy prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego 
osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, a wpisanego w rejestrze 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,  
o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach i uiszczającego opłatę roczną, o której mowa w art. 57  
ust. 3 ww. ustawy, w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 §5 K.s.h. w trybie  
i na zasadach, o których mowa w art. 584 i kolejne K.s.h., spółka przekształcona zobowiązana jest uiścić 
opłatę rejestrową i uzyskać nowy wpis we wskazanym rejestrze, czy też jako kontynuatorka praw  
i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy zachowuje jego prawa z wpisu do rejestru i uiszcza dalej 
opłatę roczną, a w szczególności nie ma obowiązku uiszczenia opłaty, jeżeli przekształcenie nastąpi  
w trakcie roku kalendarzowego po uiszczeniu opłaty rocznej za dany rok przez przedsiębiorcę 
przekształcanego.”  

 



 
 
Wnioskodawca stanął na stanowisku, że spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie 

prawa i obowiązki przekształcanego Wnioskodawcy, w tym prawa i obowiązki wynikające z uzyskanego 
przezeń wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  
i gospodarujących odpadami, a tym samym spółka nie będzie musiała uzyskać nowego wpisu do rejestru 
i uiścić opłaty rejestrowej, lecz będzie uiszczać dalej opłatę roczną na takich samych zasadach jak 
Wnioskodawca. 
W ocenie Wnioskodawcy przekształcenie formy prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi 
trwałego zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru  
i obowiązku jego wykreślenia z rejestru w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach. Skutkiem 
przekształcenia nie jest zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot, lecz  
jej kontynuowanie przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze, lecz w innej niż dotychczas formie prawnej 
na zasadach ciągłości. 
Wnioskodawca zauważył również, że wobec braku wyłączenia w przepisach ustawy o odpadach skutków 
prawnych, o których mowa w art. 584 §1 i 2 K.s.h., przyjąć trzeba, że prawa i obowiązki z wpisu do rejestru, 
o którym mowa w art. 49 ww. ustawy, w razie przekształcenia formy prowadzonej działalności przez 
przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, przysługiwać powinny 
spółce przekształconej. Innymi słowy, spółka przekształcona powinna pozostawać podmiotem praw  
i obowiązków z tytułu wpisu przedsiębiorcy przekształcanego, także z tytułu jego obowiązków w zakresie 
uiszczania opłaty rocznej. Spółka przekształcona, zdaniem Wnioskodawcy, będzie mogła zatem 
kontynuować działalność gospodarczą przekształcanego przedsiębiorcy pod tym samym numerem 
rejestrowym. Spółka przekształcona powinna dalej uiszczać opłatę roczną, o której mowa w art. 57 ust. 3 
przedmiotowej ustawy, na takich samych zasadach jak przedsiębiorca przekształcany.  
 Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielając interpretacji indywidualnej  
w przedmiotowej sprawie stwierdza, co następuje. 
 Zgodnie z art. 551 §5 ustawy Kodeks spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną 
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej 
działalności w jednoosobową spółkę kapitałowa (spółkę przekształconą). Do dokonania takiego 
przekształcenia – powstania spółki, konieczny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 
Konsekwencją zarejestrowania spółki powinno być wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG). Wprawdzie nowo powstała spółka przejmuje prawa  
i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy, niemniej wskazane powyżej czynności (wpisanie spółki  
do KRS i wykreślenie przedsiębiorcy z CEiIDG) świadczą o zakończeniu bytu jednego podmiotu  
i rozpoczęciu bytu nowego podmiotu, który przejmuje prawa i obowiązki poprzednika, ale jest jednak 
nowym podmiotem. 
Stąd też w przypadku, gdy przedsiębiorca – osoba fizyczna wykonuje we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, podlegającą, na gruncie art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, opłacie rocznej, z chwilą 
przekształcenia prowadzonej działalności w spółkę kapitałową, na tym nowym podmiocie ciąży obowiązek 
wniesienia opłaty rejestrowej a w kolejnych latach – opłaty rocznej. Powyższe wynika z faktu,  
że obowiązek wniesienia ww. opłat jest ściśle związany z wpisem do rejestru. Dlatego też skoro  
– jak wskazano powyżej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała z przekształcenia działalności 
gospodarczej osoby fizycznej stanowi odrębny podmiot (na co wskazuje zresztą odrębny numer NIP), 
zachodzi konieczność uzyskania wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach,  
ze wszelkimi tego konsekwencjami (w tym w zakresie opłaty rejestrowej i rocznej). 
W związku z powyższym, przedsiębiorca będący osobą fizyczną powinien złożyć wniosek  
o wykreślenie z rejestru BDO, w związku z trwałym zakończeniem działalności w dotychczasowej formie, 
a nowo powstała spółka powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. Jednocześnie tut. Organ 
informuje, że zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach do wniosku o wpis do rejestru dołącza się  
m.in. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi  
jej uiszczenia. Po rozpatrzeniu ww. wniosku przez marszałka województwa spółce zostanie nadany 
indywidualny numer rejestrowy. 
Ponadto przedsiębiorca w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności, zobowiązany jest 
do sporządzenia i złożenia sprawozdania o którym mowa w art. 73 , art. 74a i art. 75 ww. ustawy  
w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. 
  
 
 
 
 



 
Tutejszy Organ, wydając niniejszą decyzję, zapoznał się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w przedmiotowej 
sprawie i kierował się obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza interpretacja przepisów dotyczy 
przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym  
w dniu wydania niniejszej interpretacji. 

Zgodnie z art.  34 ust. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców udzielenie interpretacji indywidualnej 
następuje w drodze decyzji. 
 Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 
 

 
POUCZENIE 

 
 
             Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  
w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  
do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. 
 

Za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z art.34 ust 6 ustawy Prawo przedsiębiorców, wniesiono opłatę  
w wysokości 40 zł na rachunek Urzędu Miasta Poznania – rachunek nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 
zamiast na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu -  PKO Bank 
Polski Poznań rachunek nr 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Joanna Kostrzewska 

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. 

ul. Strusia 10 

60-711 Poznań 
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