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w dniu 31 pa�dziernika 2020 r.
upływa termin na złożenie
sprawozda�  o wytwarzanych
odpadach i o gospodarowaniu
odpadami w BDO 

(z wyjątkiem prowadzącego
stację demontażu pojazd�w
oraz prowadzącego strzępiarkę,
kt�ry to termin upłynął już w
dn. 11 wrze�nia 2020 r.)

wytwarzanych odpadów
gospodarki odpadami
opakowań, produktów w
opakowaniach i gospodarowania
opakowaniami

Pamiętajcie, że konieczna jest wiedza
zakresie regulacji prawnych dotyczących: 

jeste�cie zobowiązani do
przygotowania i złożenia
sprawozdania zar�wno 
o wytwarzanych odpadach jak
r�wnież o wprowadzanych na 
rynek produktach w opakowaniach
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waszym obowiązkiem jest wyliczenie 
opłaty �rodowiskowej, w tym opłata
recyklingowej z tytułu wprowadzanych 
 do obrotu reklam�wek

nie można zapomnie� o sprawozdawczo�ci do
Krajowego O�rodka Bilansowania i Zarządzania
Emisją (KOBIZE)

pamiętajcie o prowadzeniu 
ewidencji i przygotowywaniu  kart
przekazania odpad�w
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Każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
albo w formie spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, a także
spółki z o.o. i akcyjne są podmiotami korzystającymi ze
środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 lit. a ustawy dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020
r. poz. 1219), dlatego też zobowiązani są do sporządzenia i
wprowadzenia raportu do Krajowej bazy, jeżeli ich
działalność powoduje emisje do powietrza. 

taką emisje powoduje np.
eksploatacja kotła do
ogrzewania pomieszcze�,
klimatyzatora lub też
urządze�, do kt�rych
zaliczamy �rodki transportu
(samochody)

niezwykle ważne są pytania na
kt�re musisz sobie odpowiedzie�
prowadząc działalno��
gospodarczą
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Jakie działy z zakresu wytwarzanych, posiadanych
przeze mnie odpadów powinienem zgłosić?

Do tej pory nie składałem sprawozdań i nie
prowadziłem ewidencji, co dalej?

Z jaką firma podpisać umowę na odbiór odpadów? 

Na co zwrócić uwagę w takiej umowie?

Komu przekazać odpady?

Czy mogę samodzielnie przewieźć swoje odpady?

Mam kilka miejsc prowadzenia działalności – jak wpisać
to do BDO i jak złożyć sprawozdania?

podstawowe pytanie to czy  mam obowiązek 
zarejestrowania się w BDO?
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Czy w moi przypadku obowiązuje uproszczona
ewidencja wytwarzanych odpadów?

Co z odpadami komunalnymi firmie?

Kiedy w firmie będę miał do czynienia z odpadem
komunalnym, a kiedy z odpadem w związku z
prowadzoną działalnością?

Przez jaki czas mogę magazynować odpady?

wprowadzam na rynek polski
produkty w opakowaniach –
jakie obowiązki w zakresie
gospodarowania
opakowaniami i produktami
w opakowaniach na mnie
spoczywają?

kiedy jestem zwolniony 
z wykonywania obowiązk�w
w systemie BDO?
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Sprowadzam produkty w opakowaniach na rynek
polski i wprowadzam do sprzedaży na rynek polski –
czy wtedy również zapłacę opłatę produktową?

Co to jest opłata produktowa i jak ją wyliczyć?

Czy muszę prowadzić publiczne kampanie
edukacyjne i ile wynosi opłata za ich nieprowadzenie?

Kiedy mogę skorzystać z pomocy de minimis w
zakresie opłaty produktowej?
  
Co to są wymagane poziomy odzysku i recyklingu?

wprowadzam produkty w
opakowaniach na rynek europejski
bąd� poza Unię Europejską – czy
wtedy też wypełniam obowiązki w
zakresie gospodarowania
produktami w opakowaniach?

co to jest opłata recyklinowa?
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Używam tekturowych kartonów wielokrotnie – czy wtedy
wprowadzam produkt w opakowaniu na rynek
kilkukrotnie?

Kiedy będę miał do czynienia  z produktem, a kiedy już
z opakowaniem?

Jakie zwolnienia przewidziane są w prawie w odniesieniu
do opakowań produktów leczniczych?

kiedy będę miał do  czynienia z
opakowaniem wielomateriałowym?

Kiedy podpisać umowę z organizacją odzysku
opakowań? 

Czy mogę podpisać takie umowy z kilkoma
organizacjami odzysku opakowań?

Kiedy zawrzeć porozumienie z marszałkiem
województwa w zakresie utworzenia i utrzymania
systemu zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych
powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z
opakowań po środkach  niebezpiecznych?
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