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Pan
Michał Dąbrowski
Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na petycję z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia 

12-sto miesięcznego okresu przejściowego wejścia w życie Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), poniższej przedstawiam stosowne 

wyjaśnienia.

Od dnia 1 stycznia br. dokumenty ewidencji odpadów należy sporządzać w formie 

elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Działający od początku 

roku, najważniejszy moduł bazy czyli moduł ewidencji, umożliwia sprawne 

ewidencjonowanie wytwarzanych odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów.  

Obsługa całej bazy zaprojektowana jest w taki sposób, aby wykonywać jak najmniej 

czynności. Jest to szczególne ułatwienie dla małych firm. BDO wykorzystuje zaawansowane 

technologie umożliwiające obsługę wielu tysięcy użytkowników, którzy w tym samym czasie 

mogą generować karty przekazania odpadów. Ponadto baza wraz z rozwojem będzie, 

wprowadzała kolejne nowe udogodnienia, tak aby była jak najbardziej funkcjonalna dla 

przedsiębiorców.  

Jednakże wychodząc naprzeciw propozycjom zgłaszanym przez przedsiębiorców 

w dniu 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań 

składanych do BDO. Nowelizacja ustawy dopuszcza równoległe prowadzenie ewidencji 
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w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący 

odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów 

komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy najpóźniej do 31 lipca 2020 r. mają czas, 

aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu 

BDO.  Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, 

którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, 

za pośrednictwem BDO. 

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria 

po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów 

w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji 

w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. 

Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani 

do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni.  

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie 

sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, 

a składanych w 2020 r. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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