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1. WSTĘP
W sierpniu i we wrześniu 2021 roku wprowadzono kilka istotnych
zmian w funkcjonowaniu systemu BDO, m.in. z zakresu modułu ewidencjonowania odpadów. Rejestr funkcjonuje już od 23 stycznia 2018 r.,
jednak nadal daleko mu do doskonałości.
Od 1 stycznia 2020 r. wpisy do rejestru są możliwe tylko na wniosek
elektroniczny. Wszystkie wnioski papierowe są odrzucane. Wpisu dokonuje się przez rejestrację na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl.
Wpis powinno się uzyskać przed rozpoczęciem działal
ności!

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie BDO, zgodnie z art. 80
ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r.
poz. 1972), jest marszałek właściwego miejscowo województwa.
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2. NAJNOWSZE ZMIANY W BDO
Poznaj najnowsze zmiany w BDO, które – o dziwo – powinny znacznie
ułatwić pracę w systemie.

Zmiany od 9 sierpnia 2021 r.
1. Możliwość wyboru daty przetworzenia w zakładce „Przetwarzane”
w przypadku karty ewidencji odpadów.

Zdjęcie 1. Zmiana w KEO dotycząca zakładki „Przetwarzane”

Zmiana ta dała możliwość uzupełnienia dat przetwarzania odpadów
wstecz oraz można dokonać korekty już zrobionych wpisów z poprzednich
okresów.
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