Baza danych o produktach, opakowaniach
oraz gospodarce odpadami (BDO) oraz
gospodarka odpadami na terenach rolniczych

Małgorzata Kajak
Departament Gospodarki Odpadami
w Ministerstwie Środowiska
Warszawa, 06.11.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDO – informacje ogólne
✓ BDO jest systemem informatycznym tworzonym na podstawie przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

✓ 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został rejestr, stanowiący pierwszy moduł Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

✓ Od 2020 r. zostaną uruchomione w ramach BDO dwa moduły: ewidencji i
sprawozdawczości.

✓ Od 2021 r. zostanie utworzony moduł umożliwiający wystawianie m.in. dokumentów
potwierdzających odzysk lub recykling (tzw. DPO i DPR).

2

BDO – informacje ogólne

✓System BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi z zakresu
gospodarki odpadami dotyczącymi:

❑

powstałych odpadów z wprowadzanych na terytorium kraju opakowań i

produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon, pojazdów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów

❑

osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów

❑

rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów

❑

składowisk odpadów

❑

rodzajów instalacji do gospodarowania odpadami
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Rejestr-BDO
✓ 24

stycznia 2018 r. uruchomiony został rejestr-BDO, stanowiący pierwszy moduł

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

✓ Wpis do rejestru muszą uzyskać podmioty gospodarujące odpadami, jak również m.in.
wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (np. rolnicy z
wyłączeniami wynikającymi z ustawy o odpadach), transportujący odpady,
wprowadzający produkty, opakowania i produkty w opakowaniach.

✓ Działające dotychczas podmioty gospodarcze powinny były uzyskać wpis w
Rejestrze-BDO do 24 lipca 2018 roku, jednak duża część przedsiębiorców wciąż nie
wypełniła tego obowiązku.

✓ Obecnie w Rejestrze-BDO uzyskało wpis ok. 155 tys. podmiotów.
✓ Wpisu do rejestru dokonuje odpowiedni Marszałek województwa z urzędu lub na
wniosek podmiotu, nadając mu indywidualny numer rejestrowy.

✓ Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem https://bdo.mos.gov.pl
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BDO a rolnicy
➢ Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wytwórcy odpadów będący
rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha
(o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu) zostali zwolnieni z
obowiązku wpisu do Rejestru-BDO.

➢ W związku z powyższym są zwolnieni również z obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.
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Obowiązki rolników podlegających
wpisowi do BDO
✓ Wpis do Rejestru-BDO (z urzędu lub na wniosek- rolnicy gospodarujący na
powierzchni powyżej 75 ha)

✓Ewidencja odpadów
✓ Złożenie w terminie do 15 marca do Urzędu Marszałkowskiego rocznego
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

✓ Ewentualne sankcje za niedopełnienie obowiązków:
❑

za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do
rejestru grozi administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

❑

za nie prowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie

ewidencji

w

sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym oraz za nie
składanie sprawozdania - kara grzywny
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Korzyści wynikające z wprowadzenie
systemu BDO
✓ Od 1 stycznia 2020r. uruchomione zostaną kolejne moduły BDO (ewidencji i
sprawozdawczości)

✓ wnioski w formie papierowej zostaną zastąpione wnioskami w formie elektronicznej
✓ Optymalizacja procesów rejestracji, aktualizacji i wykreślenia podmiotów z rejestru
✓ Optymalizacja procesów ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki
odpadami

✓ Zapewnienie monitoringu przepływu odpadów poprzez wprowadzenie obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO

✓ Wyeliminowanie

nieuczciwej

konkurencji

przez

zmniejszenie

liczby

podmiotów

działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami
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Działania informacyjno-edukacyjne

PAŹDZIERNIK

GRUDZIEŃ

filmy instruktażowe, instrukcje
użytkownika, zamieszczone na
stronie www.bdo.mos.gov.pl

uruchomienie Contact Center, wspierającego
w zakresie merytorycznym oraz technicznym pod
numerem telefonu 0-22 375-05-00 – czynne 24h

LISTOPAD
szkolenia merytoryczne organizowane w Urzędach
Marszałkowskich wszystkich miast wojewódzkich –
szczegóły oraz zapisy na stronie internetowej
www.bdo.mos.gov.pl oraz na stronach Urzędów
Marszałkowskich
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www.bdo.mos.gov.pl

Szkolenia oraz Contact Center

✓Rozpoczęcie szkoleń z BDO na targach Pol-Eco i we wszystkich miastach
wojewódzkich,

a

od

stycznia

dla

zainteresowanych

podmiotów

cotygodniowe szkolenia organizowane przez IOŚ-PIB

✓Szkolenia w postaci webinariów oraz filmów instruktarzowych tzw.
tutoriali zamieszczonych na stronie www.bdo.mos.gov.pl

✓Od września uruchomienie podstawowej, a od grudnia zaawansowanej
wersji Contact Center

Odpady powstające w wyniku prowadzenia
działalności rolniczej

Źródło: https://www.topagrar.pl/media/cache/21/f3/21f35c52dd5c0219779a9e2c7fc8ad7e.png
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Zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku
prowadzenia działalności rolniczej
✓ Rozwój rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach
rolnych.

✓ Mamy do czynienia z coraz większą ilością odpadów, takich jak: folia, opakowania po
nawozach, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn
rolniczych.

✓ Niewłaściwe

postępowanie

z

ww.

odpadami

powoduje

przedostanie

się

niebezpiecznych substancji do gleb, wód i powietrza, co może stanowić poważne
zagrożenie zarówno dla środowiska, jak też dla zdrowia i życia ludzi.

Źródło: https://pl.freepik.com/premium-wektory/smieciarka-zabrac-smieci-do-recyklingu_3330526.htm
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Ułatwienia w zagospodarowaniu odpadów rolniczych
✓ Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono:

❑ obowiązek udostępnienia przez gminę informacji o punktach zbierania
odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
lub zakładów przetwarzania takich odpadów (jeżeli na obszarze gminy
są położone gospodarstwa rolne);

❑ możliwość postanowienia przez radę gminy o odpłatnym przyjmowaniu
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.
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Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów
z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego.
Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów (rolnicy), opakowań po
nawozach i typu Big Bag.
Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania
wynosi do 100 000 tys. zł.
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C D. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2020.
Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek do dnia 20.12.2019 roku.
Sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o
naborze oraz w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie
internetowej NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Małgorzata Kajak
Departament Gospodarki Odpadami
w Ministerstwie Środowiska
Warszawa, 06.11.2019 r.

