Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach
Szanowni Państwo!
Informujemy, że od dnia 01.01.2020 roku zgodnie z art. 67 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
Odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) wchodzi elektroniczny system ewidencji odpadów za
pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (dalej BDO).
Funkcjonowanie tego systemu opiera się na indywidualnych numerach rejestrowych nadawanych
przez marszałka województwa (art. 54 przedmiotowej Ustawy).
W przypadku baraku takiego numeru nie będą mogli Państwo prowadzić elektronicznej ewidencji
odpadów. Brak wygenerowanego dokumentu w systemie BDO spowoduje, że Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. nie będzie mogło zrealizować dla Państwa usługi w zakresie
transportu i zagospodarowania odpadów.
Przykład 1
Firma przeprowadza remont, zamawia kontener na gruz wraz z zagospodarowaniem odpadów. W
tym celu w bazie BDO zlecający musi wygenerować kartę przekazania odpadu, w której wskazuje
firmę transportującą oraz miejsce przeznaczenia odpadu (podmiot, który będzie
zagospodarowywał odpad). Bez takiego dokumentu PGK nie może podstawić kontenera i dokonać
wywozu odpadów.
Przykład 2
Przedsiębiorca przywozi odpady do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.
Pracownik Zakładu w Sianowie sprawdza w BDO po indywidualnym numerze każdego
przedsiębiorcy czy jest wygenerowana karta przekazania odpadu, w której wskazane jest miejsce
przeznaczenia odpadu. Bez w/w dokumentu w bazie Zakład nie będzie mógł przyjąć odpadów.
Przykład 3
Przedsiębiorca dostarcza odpady do Zakładu w Sianowie lub zleca odbiór odpadów. Jednocześnie
nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru (patrz: ustawa o odpadach). Taki
przedsiębiorca zobowiązany jest przed realizacją usługi do złożenia oświadczenia o zwolnieniu z
obowiązku wpisu do rejestru BDO.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nowymi wymogami w zakresie gospodarki odpadami na
stronie www.bdo.mos.gov.pl.
Znajdziecie tam Państwo szeroki zakres informacji m.in.:
 Kto musi posiadać numer rejestrowy,
 Kto jest zwolniony z ewidencji odpadów,
 Jakie są zasady rejestracji,
 Jak wypełnić wniosek rejestrowy,
 Kto organizuje szkolenia z zakresu działania systemu BDO,
 Jakie oświadczenia musi złożyć podmiot, który nie ma obowiązku posiadać wpisu do BDO.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Lipska E-mail agnieszka.lipska@pgkkoszalin.pl
Monika Górecka E-mail monika.gorecka@pgkkoszalin.pl
Karolina Gryglewicz E-mail karolina.gryglewicz@pgkkoszalin.pl (przyjęcie odpadów ZOO Sianów)
Violetta Cieślik E-mail violetta.cieslik@pgkkoszalin.pl (przyjęcie odpadów ZOO Sianów)

