Dnia 24 lipca 2018 roku upływa termin uzyskania wpisu do rejestru BDO, czyli do „Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (www.bdo.mos.gov.pl).
Obowiązek rejestracji dotyczy każdego wytwórcy odpadów, który wytwarza odpady
medyczne i weterynaryjne, pomimo, iż wcześniej nie musiał posiadać zezwolenia na
wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami.
Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Wniosek o wpis do rejestru BDO (lekarze prowadzący praktyki wypełniają tylko Dział I
wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim.
Wniosek o wpis do rejestru dla lekarzy, lekarzy dentystów nie podlega opłacie.
Urząd w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek i przesyła zawiadomienie o nadaniu numeru
rejestrowego i utworzeniu indywidualnego konta w bazie danych wraz z hasłem dostępu
do portalu. Po otrzymaniu hasła należy zalogować się do portalu w ciągu 30 dni, w przeciwnym
razie hasło wygaśnie.
Nadany numer rejestracyjny powinien być umieszczany na dokumentach związanych z
gospodarką odpadami np. na karcie ewidencji i przekazania odpadów.

Wszelkie informacje i formularze dostępne są na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
https://www.lodzkie.pl/rolnictwo-ochrona-srodowiska/rejestr-podmiot%C3%B3wwprowadzaj%C4%85cych-produkty,-produkty-w-opakowaniach-i-gospodaruj%C4%85cychodpadami
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