
Najczęściej  zadawane pytania i odpowiedzi 
 
W związku z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO postaramy się odpowiedzieć na 
najczęściej zadawane pytania.  
Na początek proszę sprawdzić na stronie www.bdo.mos.gov.pl , czy Państwa firma nie 
widnieje już w rejestrze – ta prośba wynika stąd, że wiele podmiotów składa ponowne 
wnioski o wpis, mimo że już go posiadają. 
 

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO? 
Wniosek o wpis powinni złożyć przedsiębiorcy, którzy: 

 wytwarzają odpady inne niż komunalne i przekazują je za pomocą kart przekazania 
odpadów (prowadzą ewidencję odpadów), np. zakłady mechaniki samochodowej, 
wulkanizatorzy, niektóre firmy świadczące usługi remontowo-budowlane, fryzjerzy, 
którzy oferują zmianę koloru włosów i modelowanie, firmy świadczące usługi 
medyczne, np. stomatolodzy, zakłady opieki zdrowotnej itd., kosmetyczki, stylistki 
paznokci, rolnicy powyżej 75 ha (ustawa nie określa z czego ma wynikać ta ilość, w 
związku z tym prosimy o sumowanie wszystkich ziem uprawianych pól, czyli własność 
plus dzierżawa) 

 sprowadzają produkty w opakowaniach na rynek krajowy z zagranicy, 

 pakują towary w opakowania, np. piekarze, cukiernicy, osoby trudniące się handlem 
w internecie, zakłady gastronomiczne sprzedające „na wynos” (restauracje, budki 
szybkiej obsługi, stacje benzynowe posiadające w ofercie kawę i podgrzewane 
jedzenie), 

 wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek krajowy, 

 trudnią się transportem odpadów, 

 pośrednicy w handlu odpadami, 

 osoby sprowadzające akumulatory, oleje, smary i opony z zagranicy na rynek krajowy, 
np. tzw. „handlarze samochodami sprowadzający je z zagranicy”, i inni. 

 sklepy sprzedające reklamówki. 
 

Mamy zezwolenie lub pozwolenie z zakresu odpadów, a nie mamy wpisu, co 
teraz? 
Prosimy o zeskanowanie decyzji i przesłanie jej na dos@opolskie.pl z informacją o 
posiadanych systemach zarządzania jakości i systemach zarządzania środowiskiem (jeżeli 
posiadacie Państwo jakieś certyfikaty z tych zakresów, prosimy  o podanie: kto wystawił 
certyfikat i daty obowiązywania od …do…) 
 

Czy podlegamy opłacie? 
Opłacie podlegają przedsiębiorstwa, które sprowadzają coś z zagranicy, np. opony, oleje, 
akumulatory itd. i sprzedają na rynku krajowym oraz firmy pakujące towary w opakowania. 
Opłacie nie podlegają wytwórcy odpadów, transportujący, pośrednicy i eksporterzy. 
 

Jaka duża jest opłata, na jakie konto i kiedy ją wpłacać? 
Wielkość opłaty zależy od rodzaju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo małe, tzw. 
mikroprzedsiębiorstwo ( czyli zatrudniające do 10 osób) wnosi opłatę 100 zł, powyżej 10 
osób zaliczamy przedsiębiorstwo do średnich i dużych wtedy opłata wynosi 300 zł. 
 Opłatę wnosimy na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nr rachunku  

68 1160 2202 0000  0003 4122 5889. 

http://www.bdo.mos.gov.pl/
mailto:dos@opolskie.pl


Pamiętamy, że podczas wpisu w tytule dopisujemy REGON przedsiębiorstwa i „opłata 
rejestrowa”. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku. 
Kolejne opłaty należy wpłacać do końca lutego za rok bieżący w tytule wpisując Regon i 
„opłata roczna”. 
 

Skąd pozyskać informację do wniosku i na jakiej stronie? 
Wypełniając Dział I wpisujemy nazwę oraz dane siedziby zgodnie z GUS lub CEDIG-iem. 
Wnioski można pobrać na stronie www.bdo.mos.gov.pl lub 
https://bip.opolskie.pl/2018/02/rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-
opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/  
Wniosek podpisują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. 
Informujmy, że wnioski spółek cywilnych muszą być podpisane przez wszystkich wspólników, 
chyba że w umowie spółki jest wpisana informacja, że dana osoba ma upoważnienie do 
reprezentowania spółki samodzielnie. Wtedy należy dołączyć kopie umowy do wniosku. 
 

Czy muszę drukować cały wniosek, bo ma bardzo dużo stron? 
Oczywiście, że nie. Wniosek jest bardzo obszerny, ponieważ obejmuje swym zakresem różne 
działalności występujące na rynku - od firm remontowych po handel samochodami z 
zagranicy. Proszę drukować tylko te strony wniosku, które zostaną wypełnione. Pamiętać 
należy, że integralną częścią wniosku jest oświadczenie o wpis.  
W związku z tym, że są prowadzone różne zakresy działalności do wniosku, może wystąpić 
konieczność dołączenia innych załączników, np. opłata rejestrowa, oświadczenie o wielkości 
przedsiębiorstwa, umowy   z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w 
postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej, 
uwierzytelniona kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
o ile została zawarta, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o 
którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane, 
uwierzytelniona kopia umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego 
przedstawiciela i inne. 
 

My tak mało wytwarzamy tych odpadów, czy musimy się zgłaszać? 
Informujemy, że niektóre odpady powstające z działalności gospodarczej są zwolnione z 
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 
grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz odpady komunalne. Jeżeli podczas 
działalności powstają tylko odpady komunalne albo są Państwo zwolnieni z prowadzenia 
ewidencji to nie składacie wniosku. 
 

Jestem wpisany, ale hasło mi wygasło, co mam teraz zrobić? 
Proszę wysłać prośbę o wygenerowanie nowego hasła na mail:  dos@opolskie.pl w treści 
wpisując NIP, numer rejestrowy oraz nazwę przedsiębiorstwa. Otrzymacie Państwo zwrotnie 
za pomocą poczty tradycyjnej pismo z nowym hasłem i terminem jego ważności. 
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