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Rzeszów, 12 grudnia 2019 r.

Komunikat nr 16/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie rejestru BDO

                  Informuję, że przedsiębiorca który gospodaruje odpadami, może podlegać wpisowi do
Rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących
odpadami  - BDO.  Lista podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru znajduje
się w art. 50 ust. 1 oraz 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

Obowiązkowi rejestracji na wniosek podlegają między innymi przedsiębiorcy:
 wprowadzający  na  terytorium  kraju  produkty  (zgodnie  z  ustawą  z  11  maja  2001  r.

o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz
o opłacie produktowej; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1932; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), 

 prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z ww. produktów,
 prowadzący działalność w zakresie recyklingu, 
 prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 transportujący odpady,
 wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, 
 będący  organizacjami  odzysku  opakowań  z  zakresu  ustawy  z  13  czerwca  2013  r.

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 542;
ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), 

 dokonujący  wewnątrzwspólnotowej  dostawy  odpadów  opakowaniowych  i  produktów
w opakowaniach, 

 eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach, 
 prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, 
 wprowadzający opakowania,
 wprowadzający produkty w opakowaniach, 
 prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby

na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Termin rejestracji dla niektórych podmiotów upłynął w dniu 24 lipca 2018 r., natomiast jednostki
handlu detalicznego i hurtowego powinny wypełnić ten obowiązek w terminie do dnia 31 grudnia
2019  r.. Do  końca  roku  przedsiębiorcy  mogą  składać  wnioski  o  wpis  w  formie  papierowej.
Formularze  wniosków  są  dostępne  na  stronie  internetowej  rejestru
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Nadmieniam,  że  prowadzenie  działalności  bez  wymaganego  wpisu  do  rejestru  podlega
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe  informacje  w  zakresie  Rejestru  BDO  dostępne  są  na  stronie  internetowej
Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-
zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-
wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-odpadami
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oraz na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Z  obowiązku  rejestracji  w  BDO  może  zwalniać  przedsiębiorcę  Rozporządzenie  Ministra
Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów
i  ilości  odpadów,  dla  których  nie  ma  obowiązku  prowadzenia  ewidencji  odpadów  dostępne
na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000314/O/D20150314.pdf

Zaznaczam,  że  biuro  rachunkowe  nie  zajmuje  się  tym  zagadnieniem  i  każdy  przedsiębiorca
powinien  we  własnym zakresie  ocenić  czy  jego  działalność  podlega  obowiązkowej  rejestracji,
dokonać  rejestracji  oraz składać sprawozdania.  Wszelkie wątpliwości związane z obowiązkiem
rejestracji należy wyjaśniać z Urzędem Marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy.
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