KTO NIE PODLEGA
WPISOWI DO

BAZY DANYCH O
PRODUKTACH I
OPAKOWANIACH
Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:
osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania
odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów
konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
transportujący wytworzone przez siebie odpady,
rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Sklepy i hurtownie
Sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom toreb na
zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego lub
oferują wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy nie
podlegające opłacie recyklingowej (tzw. zrywki), są
zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru
BDO w zakresie tych toreb. Jeśli sklep lub hurtownia
wytwarza inne odpady, które są objęte obowiązkiem
ewidencjonowania, to musi mieć wpis do BDO w
zakresie tych odpadów.

Odpady komunalne
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej
działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i
charakterze odpadów komunalnych i objęci są
systemem
odbioru
odpadów
komunalnych
są
zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru
BDO, w zakresie tych odpadów. Te zwolnienie może
dotyczyć na przykład drobnych usług, działalności
administracyjno-biurowej, kancelarii prawnych czy
biur rachunkowych.
Dokonując oceny, czy zachodzi konieczność rejestracji w BDO należy pamiętać, że:
odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak
odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji;
odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej
działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w
gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą
być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i
inne odpady wielkogabarytowe);
jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny
lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz
zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.
Jeżeli jednak w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady
medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi), firma musi znaleźć się w BDO.

Odpady budowlane i remontowe
Firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i
napraw są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. W takim
przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Co jeżeli nie podlegam zwolnieniu?
Jeżeli firma nie spełnia warunków zwolnienia z wpisu, jest ona zobowiązania do
złożenia wniosku o wpis do BDO przy użyciu formularza elektronicznego.
Podmioty, które są wpisywane do Rejestru BDO na ich wniosek, mogą prowadzić
działalność podlegającą wpisowi dopiero po jego uzyskaniu. Marszałek województwa
na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego i
poprawnego wniosku.

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
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