
 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(BDO-rejestr) 

 

Z dniem 24 stycznia 2018 r. zaczął funkcjonować w ramach BDO rejestr podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,  

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (tj. z 2019 r. 

poz. 701 ze zm.).  

Tryb i zasady ubiegania się o wpis do ww. rejestru określają przepisy ustawy  

o odpadach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r.  

w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (Dz. U z 2017 r. poz. 2377), określono adres strony internetowej  rejestru, 

umożliwiającej dostęp do  indywidualnego konta w  BDO: www.bdo.mos.gov.pl. Forma 

papierowa wniosku o wpis do rejestru obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. (do pobrania na 

stronie: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy),  natomiast z dniem    

1 stycznia 2020 r. wniosek będzie można złożyć tylko i wyłącznie przy użyciu rejestrowego 

formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej. Wyjątek stanowi 

przedsiębiorca zagraniczny, który składa w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru 

wygenerowany za pośrednictwem strony internetowej, opatrzony podpisem tego 

przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej, bezpośrednio do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art.53 ust.7 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, do pobrania : 

 oświadczenie – wpis do rejestru; 

 oświadczenie – aktualizacja wpisu do rejestru  

2) kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega 

obowiązkowi jej uiszczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Opłatę rejestrową i opłatę roczną należy wpłacać na rachunek bankowy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o numerze: 

39 1020 2629 0000 9702 0366 9686 

 z dopiskiem odpowiednio: „opłata rejestrowa” lub „opłata roczna”. 

 

http://www.bdo.mos.gov.pl/


Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej określona jest w rozporządzeniu  

Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty 

rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184). Link do rozporządzenia: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/184/1 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/184/1

