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Wysokie kary dla przedsiębiorców za brak wpisu w Rejestrze-BDO

BRAK WPISU DO REJESTRU-BDO TO PROBLEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Do końca listopada mają czas właści-
ciele firm, aby złożyć wniosek o reje-
strację w systemie BDO, w przeciwnym 
razie od stycznia 2020 ich działalność 
może być utrudniona, a nawet wstrzy-
mana. Mimo obowiązku rejestracji 
wielu firm nie ma w systemie.

– Od  24  stycznia 2018  roku w  Polsce 
jest obowiązek rejestracji w ogólnokra-
jowym systemie BDO, dotyczy on nie 
tylko dużych przedsiębiorstw, ale tak-
że małych, a  nawet jednoosobowych 
działalności gospodarczych – wyjaśnia 
Krystian Szczepański, Dyrektor In-
stytutu Ochrony Środowiska –  Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. 
– Przypominam, że obowiązek dotyczy 
wszystkich przedsiębiorców, którzy 
wytwarzają różnego rodzaju odpady, 
zajmują  się ich przewozem i  zagospo-
darowywaniem oraz wprowadzają 
opakowania, produkty lub produkty 
w  opakowaniach.  Do Rejestru-BDO 
(Bazy danych o produktach i opako-
waniach oraz gospodarce odpadami) 
przedsiębiorcy powinni się zarejestro-
wać do 24 lipca 2018 roku. 

Kary możliwe od zaraz

Już dzisiaj za brak prowadzenia 
działalności bez rejestracji w  BDO 

przedsiębiorca może otrzymać bar-
dzo wysoką karę pieniężną (patrz 
ramka), jednak nie wszyscy właś-
ciciele firm dopełnili obowiązku 
rejestracji. Nadal funkcjonują, bo 
do końca roku dokumentacja jest 
prowadzona w formie papierowej. 
Od 1 stycznia 2020 r. w Polsce na-
stąpi decydująca zmiana w gospo-
darowaniu odpadami – przejście  
z Polski papierowej do Polski cy-
frowej. Zarówno prowadzenie ewi-
dencji odpadów, jak i sporządzanie 
sprawozdań z zakresu gospodarki 
odpadami będzie możliwe tylko 
drogą elektroniczną, właśnie za 
pośrednictwem BDO. Wynika to  
z przepisów ustawy o odpadach. 
Papierowy system ewidencjono-
wania odpadów, jest nieszczelny, 
pozwala na nieścisłości i daje moż-
liwości do nadużyć. – Jeśli podmiot, 
który wytwarza odpady, nie będzie 
zarejestrowany w BDO, nie będzie 
mógł ich legalnie przekazać firmie 
odbierającej – mówi wiceminister 
środowiska, Sławomir Mazurek. 
I dodaje: - Warunkiem legalnego 
przekazania odpadów będzie wysta-
wienie w BDO elektronicznej karty 
przekazania odpadów (KPO). Bez od-
powiednich zapisów w elektronicznej 

ewidencji odpady nie zostaną ode-
brane od tego przesiębiorcy.

Jak działa system?
Zanim przedsiębiorca odda od-
pady, musi wystawić w systemie 
BDO kartę przekazania odpadów 
– musi podać m.in. masę przekazy-
wanych odpadów oraz określić co 
dokładnie będzie transportowane, 
ważna jest także data i godzina 
transportu oraz numer rejestra-
cyjny samochodu, który odbiera 
odpady. Taką kartę można zapla-
nować 30 dni wcześniej. Firma 
transportująca generuje potwier-
dzenie wystawienia karty przeka-
zania odpadów w systemie BDO.  
W momencie przyjazdu do przej-
mującego, firma przejmująca od-
pad każdorazowo i niezwłocznie 
musi dokonać potwierdzenia przy-
jęcia odpadów w BDO informując 
o masie odpadów, a także dacie  
i godzinie ich przejęcia.

- W systemie musi być zarejestrowa-
na nie tylko nasza firma, ale także ta, 
która transportuje i odbiera nasze od-
pady – mówi Krystian Szczepański.  
- Warto sprawdzić, czy nasz kontra-
hent funkcjonuje zgodnie z prawem, 
Rejestr-BDO jest ogólnie dostępny.

BDO – Baza danych o produk-
tach i opakowaniach oraz o go-
spodarce odpadami, to informa-
tyczny systemem, który pomoże  
w uszczelnieniu systemu gospo-
darki odpadami, pozwala na śle-
dzenie odpadów, od ich zebrania 
do ostatecznego zagospodarowa-
nia. Kontrola pozwoli na ograni-
czenie szarej strefy i zwiększenie 
ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje o BDO:
https://bdo.mos.gov.pl/

Ścieżka przekazania odpadów

KONSEKWENCJE ZA BRAK REJESTRACJI
•  za brak wniosku o wpis do BDO lub 

o  zmianę wpisu lub o  wykreślenie 
z  rejestru albo złożenie wniosku 
niezgodnego ze stanem faktycznym 
ustawa przewiduje karę aresztu 
albo grzywny,

•  za prowadzenie działalności gospo-
darczej bez wymaganego wpisu do 
BDO grozi administracyjna kara 

pieniężna od 5 tys. zł do miliona zł,
•   za nieumieszczanie numeru reje-

strowego na dokumentach sporzą-
dzanych w związku z prowadzoną 
działalnością, grozi administracyjna 
kara pieniężna od 5 tys. zł do mi-
liona zł,

•  za transport odpadów bez wpisu do BDO 
– kara od 2 tys. zł do 10 tys. zł.

KTO M.IN. MOŻE KONTROLOWAĆ? 
• Krajowa Administracja Skarbowa,
• Straż Graniczna, 
• Policja, 

• Inspekcja Transportu Drogowego, 
• organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
• Marszałkowie Województw


