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Dodawanie miejsc prowadzenia działalności 
 

W systemie BDO została wprowadzona możliwość samodzielnego dodawania miejsc powadzenia działalności. W sytuacji, gdy podmiot stwierdzi brak 

danych w zakresie miejsc prowadzenia działalności lub rozpocznie działalność w nowym miejscu, ma możliwość samodzielnego dodania brakujących miejsc  

z poziomu konta użytkownika głównego. Podmiot dodając nowe miejsce prowadzenia działalności automatycznie uzyskuje możliwość wystawiania kart 

przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu.  

Po dodaniu nowego miejsca podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni 

od wystąpienia zmiany. 

 

 

1. Lista podmiotów 
 
Po zalogowaniu system wyświetla użytkownikowi listę podmiotów, do których posiada dostęp. Tabela z listą podmiotów zawiera następujące dane  
[RYSUNEK 1]: 
 

 numer rejestrowy,  

 nazwę podmiotu,  

 NIP,  

 adres. 
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Rysunek 1 Lista podmiotów 
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2. Lista miejsc prowadzenia działalności MPD 
 

Po wyborze podmiotu system wyświetla użytkownikowi listę miejsc prowadzenia działalności należących do wybranego podmiotu [RYSUNEK 2]. Tabela z listą 
miejsc prowadzenia działalności zawiera następujące dane:  

 numer miejsca prowadzenia działalności,  

 nazwę miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności.  

 

 

 

Rysunek 2 Lista miejsc prowadzenia działalności 
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3. Dodanie miejsca prowadzenia działalności 
 

Jeżeli na liście miejsc prowadzenia działalności nie znajdują się wszystkie miejsca prowadzenia działalności podmiotu lub podmiot rozpocznie działalność  

w nowym miejscu, to użytkownik główny może samodzielnie dodać miejsce. Aby tego dokonać, należy z poziomu listy miejsc prowadzenia działalności wybrać 

opcję  [RYSUNEK 3].  

  

Rysunek 3 Dodanie miejsca prowadzenia działalności 



Strona | 7  
 

System wyświetli formularz dodania miejsca prowadzenia działalności, który zawiera następując sekcje: 

 nazwę miejsca prowadzenia działalności [RYSUNEK 4], 

 adres miejsca prowadzenia działalności [RYSUNEK 5], 

 informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku [RYSUNEK 6]. 

 

Sekcja nazwa miejsca prowadzenia działalności  

 

Sekcja adres miejsca prowadzenia działalności 

 

Rysunek 4 Sekcja nazwa miejsca prowadzenia działalności 

Rysunek 5 Sekcja adres miejsca prowadzenia działalności 
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Sekcja informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku 

 

Jeżeli dodawane miejsce prowadzenia działalności posiada wdrożony system jakości i/lub system zarządzania środowiskowego należy zaznaczyć pole „tak”  

i uzupełnić następujące informacje: 

 datę uzyskania certyfikatu, 

 podmiot wydający certyfikat, 

 termin ważności certyfikatu. 

W przeciwnym wypadku należy zaznaczyć pole „nie”. 

Aby zatwierdzić dodane miejsce prowadzenia działalności należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) i wybrać opcję . Po zapisaniu nowe 

miejsce pojawi się na liście miejsc prowadzenia działalności.  

 

Rysunek 6 Sekcja informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku 


