Na skutek zmiany przepisów ustawy o odpadach z dniem 01.01.2020 roku wchodzi w życie obowiązek
rejestracji przedsiębiorców w elektronicznym rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce opadami (dalej BDO). Wspierając się opinią Ministra Klimatu warto nadmienić, że dla
wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru jest związany z obowiązkiem prowadzenia
ewidencji odpadów. 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). W związku z tym podmioty prowadzące
drobną działalność usługową są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych,
o ile nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych lub weterynaryjnych
pochodzących w wyniku przeprowadzanych zabiegów np. rękawiczki jednorazowe, szpatułki, strzykawki,
skalpele itp.).
Stosownie do art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e) Ustawy o odpadach Marszałek Województwa dokonuje wpisu do
rejestru na wniosek wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z
wyłączeniem posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub posiadaczy odpadów,
którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów (w tych dwóch przypadkach wpis do rejestru
dokonywany jest z urzędu). Tak więc każdy obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów musi dokonać
wpisu do rejestru. Numer BDO muszą posiadać więc nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale
także np. gabinety stomatologiczne, lekarskie, weterynarze. Co do zasady każdy wytwórca (posiadacz)
odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z
katalogiem odpadów, a co za tym idzie musi poczynić kroki w celu uzyskania wpisu w rejestrze i otrzymania
stosownego numeru BDO. Wyjątki zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12
grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów.
Warto dodać, że w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się
przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz
wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z
ustawą o odpadach. Przeniesienie odpowiedzialności, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących
na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W takim przypadku do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów
obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady. Ten
podmiot tylko musi więc uzyskać wpis i numer BDO.
Uzyskanie wpisu do w/w rejestru jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania
sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej, od dnia 1 stycznia 2020
roku. Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, iż lekarz / lekarz weterynarii nie będzie mógł
wystawić karty przekazania odpadów, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać. Od
stycznia konieczne będzie zewidencjonowanie wytworzonego odpadu i samodzielne wystawienie
elektronicznej KPO w systemie BDO.
➢

Podmioty zarejestrowane:

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO będą za pomocą BDO
prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową. Termin składania wniosków o
rejestrację dla większości z nich upłynął 24 lipca 2018 roku. Co do zasady podmioty, które się
zarejestrowały powinny już mieć taki numer albowiem marszałek województwa, dokonując wpisu do
rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy oraz zawiadamia podmiot o nadanym
numerze rejestrowym.
➢

Podmioty niezarejestrowane:

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją
do końca 2019 roku. Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują
składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia
wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Aby skutecznie dokonać wpisu należy wypełnić formularz rejestrowy (ewentualnie formularz
aktualizacyjny albo formularz o wykreśleniu z rejestru) oraz oświadczenie do wpisu do rejestru.
Na koniec trzeba zaznaczyć, że lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii czy pielęgniarki nie są objęte
katalogiem podmiotów opisanych w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, stąd są zwolnieni z opłaty
rejestracyjnej oraz opłaty rocznej (art. 57 ust. 3 w zw. z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach). W efekcie
przedstawicieli tych zawodów nie obejmuje również obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na
paragonach i pieczęci firmowej, co wynika z brzmienia art. 63 w zw. z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.
W formularzu rejestrowym podmioty lecznicze standardowo wypełniają dział I oraz dział XII. W dziale XII
konieczne jest podanie kodu i rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). Zgodnie z załącznikiem do wskazanego
rozporządzenia – Tabelą „KATALOG ODPADÓW ZE WSKAZANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH1)” –
podmioty lecznicze co do zasady produkują odpady o następujących kodach:
18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych
niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01
18 01 01
18 01 02*

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03)
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.
zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania
jednorazowe, pieluchy)
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Odpady amalgamatu dentystycznego
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach
zakaźnych
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż
wymienione w 18 01 80
Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione w 18 02 07

18 01 03*

18 01 04
18 01 06*
18 01 07
18 01 08*
18 01 09
18 01 10*
18 01 80*
18 01 81
18 01 82*
18 02
18 02 01
18 02 02*
18 02 03
18 02 05*
18 02 06
18 02 07*
18 02 08

Niezależnie od potrzeby analizy przepisów prawa z punktu widzenia własnej działalności gospodarczej i
zawodowej, warto zapoznać się również z zamieszczonym poniżej stanowiskiem Ministra Klimatu oraz
materiałami dostępnymi na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ , gdzie dostępne jest również praktyczne
narzędzie wspomagające ocenę zobowiązań podmiotu do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO.

adw. Marcin Korczak

adw. Andrzej Solak

