
BAZY DANYCH O
PRODUKTACH I

OPAKOWANIACH
 

Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje,
preparaty smarowe, opony pneumatyczne)
Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje,
preparaty smarowe opony pneumatyczne)
Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty
smarowe, opony pneumatyczne)
Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów
powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub
recyklingowi,
Organizacje odzysku.

 
Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium
kraju
Prowadzenie punktów zbierania pojazdów
Prowadzenie stacji demontażu
Prowadzenie strzępiarek.

WNIOSEK O WPIS DO...

Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku
o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju
baterii lub akumulatorów
Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów
Podmioty pośredniczące.

Wprowadzanie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego po
raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani
przedstawiciele
Zbiórka zużytego sprzętu
Zakład przetwarzania
Działalność w zakresie recyklingu
Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż
recykling
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Organizacje odzysku opakowań
Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz
wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych
Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich
wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa
Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych
Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju
produktów w opakowaniach
Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz
wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach
Organizacje samorządu gospodarczego.

Transport odpadów
Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Odpady inne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów.
Odpady w ilościach większych niż wymieniono w
Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w
sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie
ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie
odpadów albo pozwolenia zintegrowanego:

Przy ocenie, czy potrzebny jest wpis do Rejestru, należy pamiętać, że w BDO nie ma
znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe,
które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. gabinety

stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy
firmy budowlane.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00273

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531

