Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami
(wytwarzający, zbierający, przetwarzający itp.)

Usługa dotyczy wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi
integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49
ust. 1 ustawy o odpadach).

www.bdo.mos.gov.pl

Przykładowe jednostki które podlegają
wpisowi:
-

sklepy (reklamówki, wytwarzanie odpadów np. świetlówki, inne niż
komunalne)
serwisy samochodowe, blacharskie
producenci obuwia
producenci cholewek
zakłady kosmetyczne , fryzjerskie
barber, salony tatuażu

Przypomnijmy, że pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został
uruchomiony już w styczniu 2018 r.
Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające,
transportujące, przetwarzające odpady oraz prowadzące ewidencję tych
odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania,
produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami.

Jednak są pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji.
Jakie podmioty nie podlegają temu obowiązkowi?

Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają:
•
•

•
•

•
•
•

•

osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące
odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do
utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w
ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i
charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów
komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady
fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania
odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np.,
systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np.
zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości
transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega
wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50
ha.
przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w
(odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).
ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi
innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się
podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć o zawarciu odpowiedniej
umowy.

• Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie prowadzącym
działalność biurową, wymieniane są świetlówki, a usługa jest
wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcą
odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi
będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa
stanowi inaczej). A więc to firma świadcząca usługę
konserwacji i naprawy oświetlenia będzie zobowiązana do
wpisu do Rejestru-BDO.
• Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, dzięki
którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca
usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma
prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w
Rejestrze-BDO (jeśli oczywiście nie wytwarza jeszcze innych
rodzajów odpadów innych niż komunalne).

Sklepy
•

•
•
•
•
•
•
•

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są
obowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019
roku (art. 6 ust. 27, art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)- Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).
W związku z powyższym ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym wypełnić Dział I
wniosku o wpis, a pozostałe wymagane dane zaktualizować po 1 stycznia 2020 r. kiedy
uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy.
Torby foliowe objęte opłatą
Jako torbę na zakupy z tworzywa sztucznego rozumieć należy każdą torbę na zakupy,
z uchwytami lub bez uchwytów, wykonaną z tworzywa sztucznego, która jest oferowana
w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.
Od 1 września 2019 r. opłata recyklingowa pobierana jest za wydanie:
lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów
i większej.
Z opłaty zwolnione są wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego
o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów
higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga
to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Fryzjer/ Gabinet kosmetyczny
•

•

Do odpadów medycznych zalicza się również część odpadów
powstających w zakładach fryzjerskich, salonach kosmetycznych
oraz studiach tatuażu.
Zgodnie z definicją odpadów medycznych, prowadząc salon kosmetyczny,
fryzjerski czy studio tatuażu, można stwierdzić, że nie wykonuje się w nich
świadczeń zdrowotnych, w związku z czym wiele osób prowadzących tego
typu działalność, uważa że utylizacja odpadów medycznych go nie dotyczy.
Nic bardziej mylnego.
Rzeczywiście w takich gabinetach nie wykonuje się świadczeń
zdrowotnych, jednak wytwarzane są w nich odpady niebezpieczne
z grupy H9 – zakaźne. Te odpady, szczególnie igły zawierają
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, o których wiadomo lub
do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby
u ludzi i zwierząt. W rezultacie w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim
czy w studio tatuażu w wyniku niektórych zabiegów, wytwarzane są odpady
o kodzie 18 01 03*.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu
odpadów, pod kodem 18 01 03* rozumie się: Inne odpady, które zawierają
żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co
do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby
u ludzi i zwierząt.

PODSUMOWUJĄC:
• Gabinet kosmetyczny, fryzjerski czy studio tatuażu, o ile wytarza
zakaźne odpady medyczne powinien spełniać wymagania
w zakresie ich utylizacji.
• Nawet jeżeli gabinet wytwarza przysłowiowe ,,2 igły” miesięcznie,
obowiązek taki również go dotyczy. Zgodnie z Ustawą o odpadach
zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne
unieszkodliwianie w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art.
95 pkt. 2). Jest to jedyna forma unieszkodliwiania tych odpadów.
Unieszkodliwianie odpadów medycznych w innym procesie niż
wspominany podlega karze grzywny lub aresztu (art. 183 pkt 1 ppkt
2).
• Włosy - kod odpadu 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18
01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania
jednorazowe, pieluchy)
• Opakowania po farbach np. w tubach itp.. – 15 01 10*
• Spray (np. lakier ) pojemnik ciśnieniowy – 15 01 11*

Producenci obuwia, cholewkarze, mechanicy
W związku z prowadzoną działalnością wytwarzają odpady.
Producenci obuwia, cholewkarze - przykładowe:
-

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 Inne nie wymienione odpady
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych np.. Opakowania po klejach,
rozpuszczalnikach, farbach itp.

Mechanicy – przykładowe:
-

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone pojemniki po aerozolach, pojemniki po smarach (beczki)
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 12 Okładziny hamulcowe

SKLEPY

Fryzjer / Kosmetyczka

.................................... dnia ................ 20... r.
miejscowość

......................................................................
Nazwa podmiotu
......................................................................
Adres
......................................................................
Adres
..........................................................
NIP

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Oświadczenie
Bę d ąc

upoważnio/-ną/-nym

do

złożenia

niniejszego

oświadczenia

w

imieniu

…………………………………………. (nazwa Wnioskodawcy), ubiegającego się o wpis
do rejestru/aktualizację wpisu w rejestrze1 podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
oświadczam, że:
1) reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania niezbędne do wpisu do
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,2
2) brak jest okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,3
3) informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie podmiotu zawarte we
wniosku oraz dokumentach do niego załączonych są zgodne ze stanem
faktycznym,
4) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

................................................
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu)
Pouczenie:
1
2
3

Niepotrzebne skreślić.
Dotyczy wniosków o wpis do rejestru.
Dotyczy wniosków aktualizacyjnych.

Kiedy trzeba posługiwać się numerem rejestrowym?
Marszałek dokonując rejestracji, jednocześnie nadaje numer rejestrowy. Ten numer część przedsiębiorców musi
obowiązkowo umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kto ma taki obowiązek?
Ustawowemu obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z
prowadzoną działalnością, podlegają przedsiębiorcy:
wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
wprowadzający baterie lub akumulatory
wprowadzający pojazdy
producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
wprowadzający na terytorium kraju opony
wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe
Kiedy należy używać numeru rejestrowego?
Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie
wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów, na przykład:
fakturach VAT
paragonach fiskalnych
umowach kupna-sprzedaży
sprawozdaniach
kartach przekazania odpadów
kartach ewidencji odpadów
Na innych dokumentach nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego. Przykładowo obowiązek ten nie
dotyczy dokumentów:
kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
przekazywanych do urzędu skarbowego
pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO

Kto nie musi używać numeru rejestrowego?
Ustawowy obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym mają tylko podmioty ściśle
określone w ustawie. Natomiast wytwórcy odpadów i przekazujący odpady nie muszą
umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością
w zakresie produktów i odpadów.

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

