Szanowni Państwo,
zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dniem 24 stycznia 2018 roku zaczął funkcjonować
rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (rejestr BDO).
Wpisowi do nowo powstałego rejestru BDO podlegają między innymi przedsiębiorcy, którzy
wprowadzają na rynek polski:
• produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)
• sprzęt elektryczny i elektroniczny
• baterie i akumulatory
• opakowania, w tym opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych
Podmioty podlegające wpisowi do rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do właściwego
ze względu na siedzibę firmy urzędu marszałkowskiego w terminie 6 miesięcy od daty jego utworzenia,
tj. do 24 lipca 2018 roku.
Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie oraz uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia
opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia.
Zgodnie z art. 79 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca
2013 roku: Przedsiębiorcy, którzy terminowo złożyli we właściwym ze względu na siedzibę swojej firmy
Urzędzie Marszałkowskim zawiadomienie o fakcie rozpoczęcia działalności polegającej na
wprowadzaniu produktów w opakowaniach na rynek krajowy są zwolnieni z uiszczenia opłaty rocznej
i rejestrowej.
Organizacja nie posiada informacji na temat podmiotów, które są zwolnione z uiszczenia opłaty,
dlatego też zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego.
Stawki opłaty rocznej i rejestrowej określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018
roku (mikroprzedsiębiorcy 100 zł, pozostali 300 zł)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000184/O/D20180184.pdf
Wniosek do pobrania: https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania Należy go wydrukować
i uzupełnić tylko te tabele, które są związane z prowadzoną przez Państwa działalnością.
Przypominamy, że zgodnie z art. 179 Ustawy o odpadach: Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59
ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub
o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu
albo grzywny.(od 20 do 5000 zł)
Jednocześnie informujemy, iż wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz producenci, importerzy
i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań są zobowiązani do umieszczania numeru rejestrowego na
dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.
W przypadku wątpliwości co do poprawności wypełnionego wniosku (w zakresie współpracy
wynikającym z umów z organizacją odzysku) ,pracownicy GRUPY TOM, służą pomocą.

