UWAGA
przesunięte terminy przedkładania sprawozdań w ramach
BDO
Informujemy o zmianach terminów przedkładania sprawozdań przez przedsiębiorców,
posiadaczy odpadów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wprowadzonych ustawą
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się virusa SARS – CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2019 R.
do dnia 11 września 2020 r. przesunięto termin składania:
1) rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi,
2) rocznego sprawozdania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów
oraz rocznego sprawozdania przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa
w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji
do dnia 31 października 2020 r. przesunięto termin składania:
1) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
(z wyłączeniem rocznych sprawozdań przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu
pojazdów oraz przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o których mowa powyżej),
2) rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.
Wszystkie ww. sprawozdania winne być sporządzane i składane za pośrednictwem
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO).
EWIDENCJA ODPADÓW
W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji
odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty
przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli
przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów
komunalnych w tej formie. – (zmiana wprowadzona art. 42 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z poźn.
zm.). Ewidencję odpadów w formie papierowej na ww. zasadach, mogą prowadzić podmioty
o których mowa w art. 50 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

