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Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) podmioty, które w okresie sprawozdawczym nie 

wytworzyły odpadów nie mają obowiązku składania 
tzw. sprawozdania zerowego.

Ważne !!!

 Działy, które znajdują się w rejestrze BDO nie odpowiadają działom znajdującym się w 
sprawozdaniu  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Jeżeli podmiot uzyskał wpis w rejestrze BDO wypełniając tylko Dział XII to w sprawozdaniu                                             
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami wypełnia Dział XI.

Lp.

Najczęściej popełniane przez podmioty BŁĘDY 
podczas przekazywania  elektronicznie sprawozdań o 

wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami za pośrednictwem Bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO)

Wyjaśnienia/Dodatkowe informacje

1. Gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, szkoły, 
przedszkola, apteki w sprawozdaniach wpisują 
informacje, że są prowadzącym instalacje.

(Dział  I, tabela 1, Lista miejsc prowadzenia 
działalności - instalacje)

Gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, 
szkoły, przedszkola, apteki w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i 
ustawy o odpadach nie są instalacją.

2. Gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, szkoły, 
przedszkola w sprawozdaniach wpisują informacje, że 
prowadzą działalność w zakresie zbierania lub odzysku 
odpadów.

(Dział  I, tabela 1, Dane identyfikujące podmiot 
sporządzający sprawozdanie oraz zakres 
przekazywanych danych )

Podmioty, które tylko wytwarzają odpady               
(np. szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, 
gabinety kosmetyczne, itd.) powinny zaznaczać 
w Dziale I – sposób gospodarowania odpadami 
tylko „wytwarzanie” a nie „zbieranie” lub 
„odzysk”.

3. Gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, szkoły, 
przedszkola, apteki w sprawozdaniach wpisują 
informacje,  że wytwarzają odpady wytworzone w 
instalacji.

 (Dział  XI, tabela 1, Lista miejsc – odpady wytworzone 
w instalacji)

Gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, 
szkoły, przedszkola w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy                
o odpadach nie są instalacją.
Odpady należy wpisywać jako wytwarzane poza 
instalacją.

4. Podmioty, które składają sprawozdania w BDO na 
podstawie pełnomocnictwa (osoby nie upoważnione 
do reprezentowania podmiotu) nie dołączają do 
sprawozdań  pełnomocnictwa podpisanego 
elektronicznie.

Ze względu na doręczenie sprawozdań w BDO za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 
pełnomocnictwo powinno być wydane w formie 
dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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Skan pełnomocnictwa nie jest dokumentem 
podpisanym elektronicznie.

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 
weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu 
osobistego (art. 14 § 1d i 1a K.p.a.).

5. Podmioty, które składają sprawozdania w BDO na 
podstawie pełnomocnictwa (osoby nie upoważnione 
do reprezentowania podmiotu) nie dołączają do 
sprawozdań dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za 
udzielone pełnomocnictwo podpisane elektronicznie.

Za udzielone pełnomocnictwo uiszcza się opłatę 
skarbową w kwocie 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek 
opłaty skarbowej 03 1160 2202 0000 0002 1515 
3249 prowadzony przez Prezydenta Miasta 
Opola.

6. Podmioty nie uzupełniają symbolu PKD (rodzaj 
prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD).   

(Dział  I, tabela 1, Dane identyfikujące podmiot 
sporządzający sprawozdanie oraz zakres 
przekazywanych danych).

7. Podmioty składają sprawozdania, w których 
wypełniony jest tylko Dział I (dane identyfikacyjne).

Podmioty nie wypełniają działów dot. gospodarowania 
odpadami.

8. Podmioty wypełniając w sprawozdaniach informacje 
dot. masy odpadów nie zwracają uwagi na jednostki, w 
których należy wykazywać informacje.  

Masę odpadów w sprawozdaniu podajemy w Mg 
(Megagramach).
1Mg =1000 kg.

9. Podmioty źle interpretują definicję instalacji w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska i ustawy o odpadach.

Definicja instalacji znajduje się na stronie BDO: 
https://bdo.mos.gov.pl/news/sprawozdanie-o-
wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-
odpadami-czym-jest-instalacja/

10. Nieprawidłowe wypełnianie Działów:
Dział III Tabela 1 - błędy przy wyborze rodzaju instalacji, 
typu procesu przetwarzania odpadów oraz mocy 
przerobowych.

RODZAJ INSTALACJI
Przy danej instalacji wymienionej w Dziale III                 
w dostępnych Opcjach o nazwie „Podgląd”                                
w sekcji rodzaj instalacji należy wybrać z rodzaj 
instalacji z dostępnych opcji.
Jeżeli instalacja jest inna niż wskazana                             
w dostępnych opcjach, to należy wybrać opcję 
„inna” i wpisać nazwę instalacja: np. belownica, 
granularka, kotłowania zakładowa (przy procesie 
R1) itp.

PROCES PRZETWARZANIA
Przy danej instalacji wymienionej w Dziale III                 

https://bdo.mos.gov.pl/news/sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-czym-jest-instalacja/
https://bdo.mos.gov.pl/news/sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-czym-jest-instalacja/
https://bdo.mos.gov.pl/news/sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-czym-jest-instalacja/
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w dostępnych Opcjach o nazwie „Podgląd”                   
w sekcji typ procesu przetwarzania odpadów 
należy wybrać właściwy lub właściwe procesy 
przetwarzania w prowadzonej instalacji.
Jeżeli stosowany proces jest inny niż wskazany w 
dostępnych opcjach, to należy wybrać opcję 
„inna” i wpisać odpowiedni proces:                            
np. termiczne (przy procesie R1), 

MOCE PRZEROBOWE
Przy danej instalacji wymienionej w Dziale III                 
w dostępnych Opcjach o nazwie „Podgląd”                       
w sekcji dotyczącej rocznej ilości odpadów 
dopuszczonych do przetwarzania oraz 
określającej moc przerobową instalacji:
dla instalacji innej niż instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów 
wypełniamy następujące pola:
 Roczna ilość odpadów dopuszczona do 

przetwarzania określona w decyzji                          
w tonach/rok [Mg/rok].

 Projektowana moc przerobowa określona                   
w decyzji w tonach/rok [Mg/rok].

 Ilość siarczanów lub chlorków w odpadach 
przypadających na Mg wytworzonego 
dwutlenku tytanu (jeżeli dotyczy).

dla instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów wypełniamy wszystkie 
pola

11. Dział XIII Tabela 1 i 3 – mylnie wybierane są działy nie 
odpowiednie do prowadzonej działalności.

 Jeżeli podmiot prowadzi recykling w instalacji 
lub urządzeniu, to należy wypełnić Dział XIII 
Tabela 1.

 Jeżeli podmiot prowadzi recykling inny niż 
proces odzysku, to należy wypełnić Dział XIII 
Tabela 3.

 Jeżeli podmiot prowadzi odzysk poza 
instalacjami, np. rekultywacja wyrobiska, to 
wypełnia Dział III Tabela 4.

W przypadku Tabeli 1 i 3 dane powinny być 
zgodne z Działem III, w którym zgaduje się 
informacja na temat danej instalacji czy też 
działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

12. Podmioty, które składają sprawozdania w BDO wpisują 
do sprawozdania informacje, że prowadzą:  

 działalność w zakresie obiektu liniowego                                     
(tzw. działalność liniowa), o którym mowa w 
art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351                 
z późn. zm.), 

 działalność w zakresie usług, o którym mowa w 

Działalność liniowa – 
działalność w zakresie obiektów liniowych                              
w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca                      
1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.), 

art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane  
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art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach 

pomimo, że w rzeczywistości działalności takiej nie 
prowadzą.

obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga 
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, 
kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i 
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz 
kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 
zainstalowane nie stanowią obiektu 
budowlanego lub jego części ani urządzenia 
budowlanego;

Działalność w zakresie usług o których mowa                           
w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia                     
2012 r. o odpadach.

art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach

wytwórca odpadów – wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia usług                         
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 
oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest 
podmiot, który świadczy usługę, chyba że 
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

13. W sprawozdaniach podmioty nie wykazują informacji 
dot. suchej masy dla odpadów, których obowiązek 
wykazywania takiej informacji został określony 
przepisami prawa lub wykazują suchą masę dla 
wszystkich odpadów podając wartość zerową lub 
równą masie podstawowej danych odpadów.

Wykaz odpadów dla których istnieje obowiązek 
wykazywania suchej masy dostępny jest pod 
linkiem nad działem I w sprawozdaniu   pn. 
Katalog odpadów, dla których należy podać 
szacunkową zawartość suchej masy,                             
w przypadku sporządzania działów III, IV, V, VI, 
VII, XI, XII, XIII.

https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-
odpadow.pdf

Sucha masa odpadów nie może być większa od 
masy podstawowej odpadów.

14. Podmioty rzeczywiście eksploatujące instalacje, 
wpisują do sprawozdania informację, że wytwarzają 
odpady w instalacji ale nie uzupełniają informacji                                    
o eksploatowanych instalacjach w Dziale I.

W takich przypadkach należy uzupełnić także 
Dział  I, tabela 1, Lista miejsc prowadzenia 
działalności - Instalacje - Lista instalacji.

15. Weryfikacja zapisów rejestru dla poszczególnych  
podmiotów  i sprawozdań składanych przez podmioty 
wykazuje, że w sprawozdaniach wykazywane są 
odpady nie wpisane do rejestru BDO. 

Jeśli kody odpadów są różne, podmioty 
powinny składać wnioski aktualizacyjne do 
rejestru BDO.

https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-odpadow.pdf
https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-odpadow.pdf
https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-odpadow.pdf
https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-odpadow.pdf
https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-odpadow.pdf
https://jap-bdo.mos.gov.pl/files/katalog-odpadow.pdf
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16. Wykazując informacje o wytwarzanych odpadach 
pomimo czytelnych wyjaśnień podmioty błędnie 
wskazują strumień pochodzenia odpadów.

Odpady z grupy „18” należy wpisać jako strumień 
odpadów „pozostałych”.

17. W sprawozdaniach podmioty nie podają numeru 
telefonu do kontaktu z podmiotem. Brak informacji                  
o telefonie wpływa na wydłużenie ustalenia 
nieprawidłowości wykazanych w sprawozdaniach przez 
organ.

Opracowano: Departament Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami (08.02.2022 r.)
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