
BAZA DANYCH O ODPADACH 
– REJESTR

Kolejny krok do uporządkowania 

systemów ewidencji i raportowania

w gospodarce odpadami



BDO - Geneza
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 ze zm.)

https://www.bdo.mos.gov.pl/web/



BDO - Geneza
Założenia

Gromadzenie informacji o:

 wprowadzanych na terytorium kraju produktach, opakowaniach, pojazdach, ZSEE, 
bateriach,

 osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu,
 rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach,
 decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,
 wpływach z opłat produktowych,
 składowiskach odpadów, rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów,
 podmiotach odbierających i gospodarujących odpadami,
 danych zawartych w dokumentach ewidencji odpadów,
 BDO zawiera także informacje objęte rejestrem. 



BDO - Rejestr
Rejestr jako część Bazy Danych o produktach, produktach w opakowaniach 
i gospodarowaniu odpadami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
marszałkowie województw

zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających:

• produkty, 
• produkty w opakowaniach, oraz
• gospodarujących odpadami.



BDO - Rejestr
Nowy obowiązek?

Pierwszy okres 
przejściowy

Kolejny okres 
przejściowy

Termin 
rejestracji:

6 miesięcy od 
uruchomienia 

rejestru

23.01.2013 23.01.2016 23.01.2018 24.07.2018



BDO – Kto podlega wpisowi do rejestru?
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BDO – proces rejestracji
Na wniosek czy z urzędu?

Z urzędu

Posiadacze odpadów, którzy:

 uzyskali pozwolenie zintegrowane,
 uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

 uzyskali zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Wpis z urzędu nie zwalnia z obowiązku złożenia formularza aktualizacyjnego
w zakresie objętym wpisem „na wniosek”.



BDO – proces rejestracji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. 
w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza 

aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2458)



BDO – formularz rejestracji
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BDO – koszty utrzymania systemu
Opłaty roczne i rejestrowe

Kwoty opłat:

Mikroprzedsiębiorca – 100,00 zł 
Pozostali przedsiębiorcy – 300,00 zł

Termin:
Opłata roczna - do końca lutego każdego roku.

Zwolnienia z opłat:
Rejestrowej: podmioty zarejestrowane
w funkcjonujących rejestrach (GIOŚ, EMAS)
oraz te które złożyły zawiadomienie
o wprowadzaniu opakowań.



BDO – formularz rejestracji

Wszyscy wnioskujący do wniosku załączają oświadczenia o: 

 spełnieniu wymogów niezbędnych do wpisu do rejestru,
 prawdziwości danych,
 świadomości odpowiedzialności karnej, oraz
 potwierdzenie dokonania opłaty rejestrowej*

Dodatkowo (wybrane przykłady dokumentów):
• uwierzytelniona kopia umowy (z organizacją ZSEE),
• potwierdzenie uczestnictwa w EMAS,
• umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wypełniony formularz i ...



BDO – rejestr i co dalej?

Numer rejestrowy umieszcza się na 
dokumentach sporządzanych 

w związku z prowadzoną 
działalnością.  

 Wnioski aktualizacyjne 
 Weryfikacja kontrahentów

 Opłaty roczne

 Nowe funkcjonalności BDO

Po otrzymaniu zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym



BDO – „motywatory do uczestnictwa w rejestrze”
Czemu NIE warto NIE uczestniczyć w rejestrze?

Zakazuje się dystrybucji produktów 
w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez 

wprowadzającego produkty w opakowaniach, który 
nie jest wpisany do rejestru.

Kara za złamanie powyższego przepisu to administracyjna
kara pieniężna w wysokości 5 000 – 20 000 zł!

Kto nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu
lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek
niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu
albo grzywny.



Do końca rejestracji w BDO pozostało:

41 DNI




