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Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

NOWY OBOWIĄZEK ROLNIKÓW 

Co ważne, omawiana ustawa-
zwalnia całkowicie z obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów 
tylko niektóre podmioty gospoda-
rujące odpadami. Zwolnienia te 
dotyczą:
1) osób fizycznych i jednostek orga-

nizacyjnych niebędących przed-
siębiorcami, które wykorzystują 
odpady na potrzeby własne;

2) podmiotów organizujących nie-
profesjonalne zbieranie odpa-
dów.
Wpisu do rejestru dokonuje mar-
szałek danego województwa  
z urzędu lub na wniosek pod-
miotu, nadając mu indywidual-
ny numer rejestrowy. Wniosek 
taki od 1.stycznia 2020 r składa 
się elektronicznie, za pośrednic-
twem systemu BDO, który jest 
dostępny pod adresem www.re-
jestr-bdo.mos.gov.pl w zakładce 
„Rejestr podmiotów”.

3) Właścicieli gospodarstwa rolnego, 
które zajmuje się tylko produkcją 
rolniczą na powierzchni mniejszej 
niż 75 hektarów, chyba, że wpis 
do rejestru wynika z art. 51 ust.  
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach.

Jednakże gospodarstwo rolne, 
które zajmuje się produkcją rolniczą 
i gospodaruje na więcej niż 75 hek-
tarach, ma obowiązek uzyskania 
wpisu do Rejestru-BDO, prowadze-
nia ewidencji odpadów oraz składa-
nia corocznego sprawozdania.

Spis odpadów powinien być prze-
chowywany przez 5 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym zo-
stał sporządzony.

Posiadacz odpadów jest obowią-
zany do udostępniania dokumen-
tów ewidencji odpadów na żądanie 
organów uprawnionych do przepro-
wadzania kontroli.

Należy również przypomnieć, że 
podmioty, które:
	wytwarzają odpady niebezpiecz-

ne w ilości do 100 kilogramów 
rocznie

	wytwarzają odpady inne niż nie-
bezpieczne, niebędące odpadami 

komunalnymi, w ilości do 5 ton 
rocznie, prowadzą uproszczoną 
ewidencję odpadów z zastoso-
waniem tzw. „karty przekaza-
nia odpadów”, zgodnie z art. 71  
pkt 1 ustawy o odpadach.

Jeżeli jednak w gospodarstwie 
wytwarza się rocznie
	ponad 100 kg odpadów niebez-

piecznych, lub
	ponad 5 ton odpadów innych niż 

niebezpieczne lub komunalne, 
to wtedy rolnik jest zobowiązany 

do prowadzenia pełnej ewidencji 
odpadów, za pomocą karty prze-
kazania odpadów i karty ewidencji 
odpadów.

31 marca 2020 r. weszła w życie 
Ustawa „o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw”.

Dopuszcza ona równolegle pro-
wadzenie ewidencji w BDO elektro-
nicznie oraz w formie papierowej  
w terminie do 31 grudnia 2020 r., 
o ile przekazujący odpady wystawi 
kartę przekazania odpadów (KPO) 
lub kartę przekazania odpadów 
komunalnych (KPOK) w tej formie. 
Przedsiębiorcy muszą jednak pa-
miętać, że najpóźniej do 31 stycznia 
2021 r. będą mieli czas, aby doku-
menty wystawione do 31 grudnia 
2020 r. w formie papierowej, wpisać 
do systemu BDO.

Zapraszamy do skorzystania  
z najczęściej zadawanych pytań 
zawartych w Bazie Wiedzy pod ad-
resem:

https://bdo.mos.gov.pl/pytania- 
i-odpowiedzi/ oraz do zapoznania 
się, jakie rodzaje i ilości odpadów 
nie podlegają obowiązkowi prowa-
dzenia ewidencji w tym zakresie.

W kwestii rodzajów i ilości odpa-
dów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji, zachęca-
my do zapoznania się z Rozporzą-
dzeniem Ministra Klimatu z dnia  
23 grudnia 2019 r. w tej kwestii.

Została także utworzona spe-
cjalna pomoc techniczna systemu 
BDO w tzw. ”Centrum wsparcia 
BDO”, gdzie można zgłosić pytanie, 
uwagę lub problem z działaniem 
tego systemu. Kontaktować się  
z nim można poprzez formularz 
kontaktowy (https://bdo.mos.gov.
pl/kontakt/ ), wybierając odpowied-
ni temat zgłoszenia.

Zgłoszenie błędu drogą elektro-
niczną, powinno zawierać co naj-
mniej:
• opis miejsca wystąpienia błędu 

(typ karty przekazania/ewiden-
cji, zakładka, sekcja, pole, dział/
tabela wniosku itd.),

• opis kroków i czynności, które 
doprowadziły do wystąpienia 
błędu oraz

• komunikaty generowane przez 
system.

Możliwy jest też kontakt telefo-
niczny:
• 22 34 04 050 – infolinia BDO 

– ale bez możliwości uzyskania 
porad prawnych

• 22 369 20 65 – Ministerstwo 
Klimatu 

• 32 774-09-67 - Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ślą-
skiego – obsługa wniosków

Zachęcamy do skorzystania z wy-
mienionych powyżej dróg kontaktu, 
celem uniknięcia niepotrzebnych 
problemów i nieporozumień.

Całość niezbędnych informacji 
znaleźć można pod adresem:

https://kalendarz.cdr.gov.pl

TOMASZ MOTYKA
Dział Rolnictwa Ekologicznego  

i Ochrony Środowiska

Źródło: 
Ministerstwo Środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie

Wzwiązku z powtarzają-
cymi się pytaniami ze 
strony rolników dotyczą-

cymi funkcjonowania systemu BDO, 
przekazujemy najnowsze ustalenia 
dot. tego systemu.

Rozwój rolnictwa wiąże się z wy-
twarzaniem w gospodarstwach 
rolnych odpadów uciążliwych, m.in.: 
opakowań po środkach ochrony ro-
ślin, nawozach mineralnych, olejach 
i smarach, folii kiszonkarskich, któ-
rych nie można oddawać do punk-
tu odbioru odpadów komunalnych. 
Niedopuszczalne jest ich spalanie 
czy zakopywanie w ziemi, ze wzglę-
du na zanieczyszczenie środowi-
ska. Nie są to odpady komunalne, 

dlatego też powinny być – zgodnie 
z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach 
– zewidencjonowane.

Nowy obowiązek dotyczy ko-
nieczności uzyskania wpisu do 
rejestru BDO (Baza danych o pro-
duktach i opakowaniach). Między 
innymi rolnicy muszą prowadzić 
ewidencję odpadów, choć są pewne 
wyjątki od tego wymogu.

Rejestr BDO – to Rejestr pod-
miotów wprowadzających produk-
ty niekonfekcjonowane, produkty  
w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami. Stanowi on integralną 
część bazy danych o produktach  
i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami, tzw. BDO.

BDO pozwala na gromadzenie  
i zarządzanie informacjami, któ-
re dotyczą gospodarki odpadami, 
przez co ma zapewnić elektronicz-
ną realizację obowiązków rejestro-
wych, ewidencyjnych czy sprawoz-
dawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Reje-
stru BDO muszą w nim prowadzić 
- od 1 stycznia 2020 r., elektronicz-
ną ewidencję i sprawozdawczość 
odpadów.

Obowiązek dotyczy nie tylko du-
żych firm, ale też osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność 
gospodarczą, w ramach której wy-
twarzają śmieci nie będące zwykły-
mi odpadami komunalnymi.

rejestr odpadów w BDO

42          ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE  |  WRZESIEŃ 2020          WRZESIEŃ 2020  |  ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE          43

Treści zawarte w publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach


