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Ankieta  
wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach 

oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) 
 

Na Państwa zgłoszenia i pytania odpowie Pani Sabina Mielczarska: 
sprzedaz@binbrokers.pl 537 653 826 

 

Przedsiębiorco! 

Zgubiłeś się w gąszczu przepisów wokół BDO*/ opakowań/ odpadów? Eksperci Bin Brokers rozwieją Twoje wątpliwości- wypełnij 
ankietę, a my pomożemy Ci w prawidłowy sposób dokonać wpisu do rejestru BDO* i poprowadzić bieżącą ewidencję odpadów 
(KPO*/KEO*) i/lub skorygować ewentualne błędy administracyjne zw. z gospodarką odpadami, opłatą produktową/ 
DPR*/DPO*, opłatą recyklingową czy tez opłatą za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? 

Przedsiębiorca 

 

NIP 

Nr BDO  

Osoba kontaktowa 

Adres mailowy/ nr telefonu 

Miejsce(a) prowadzenia działalności 

Krótki opis przedmiotu działalności /faktycznie wykonywana/: 

 

 

Czy Przedsiębiorca wprowadza produkty/ produkty w 

opakowaniach na rynek kraju (produkcja/ 

dystrybucja/ import)?  

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

Jeśli tak- ile kg opakowań danego rodzaju wprowadzono w 2019 (tworzywa sztuczne, 

aluminium, stal, papier i tektura, szkło, drewno, wielomateriałowe)? 

 

Czy Przedsiębiorca kupuje opakowania do 

prowadzenia bieżącej działalności? 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

Jeśli tak- ile kg opakowań danego rodzaju wprowadzono (tworzywa sztuczne, aluminium, 

stal, papier i tektura, szkło, drewno, wielomateriałowe)? 

 

Czy Przedsiębiorca wprowadza pojazdy na rynek 

kraju (import samochodów do dalszej odsprzedaży)? 

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Czy Przedsiębiorca wprowadza sprzęt elektryczny lub 

elektroniczny na rynek kraju (lub jest 

autoryzowanym przedstawicielem)? 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
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Czy Przedsiębiorca wprowadza baterie i akumulatory 

na rynek kraju (dystrybucja/ autoryzowany 

przedstawiciel/ importer)? 

Ustawa o bateriach i akumulatorach 

 

Czy Przedsiębiorca podpisał umowę z organizacją 

odzysku? 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

Czy Przedsiębiorca wytwarza odpady? 

Ustawa o odpadach 

Jeśli tak jakie? Jakie odpady i ile kg/ ton wytworzono w 2019? 

Czy Przedsiębiorca posiada umowę z odbiorcą 

odpadów/ faktury/ KPO* za wywóz odpadów? 

Ustawa o odpadach 

 

Czy Przedsiębiorca przekazuje odpady komunalne na 

podstawie umowy z odbiorcą odpadów/ 

wynajmującym lokal/ nieruchomość lub na 

podstawie deklaracji komunalnej? 

Ustawa o czystości i porządku w gminie 

 

Czy Przedsiębiorca dokonuje wewnątrzwspólnotowej 

dostawy produktów w opakowaniach? 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

Czy Przedsiębiorca eksportuje produkty w 

opakowaniach? 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

Czy Przedsiębiorca prowadzi jednostkę handlu 

detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są 

torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte 

opłatą recyklingową? 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

Czy Przedsiębiorca użytkuje kocioł w związku z 

prowadzoną działalnością? 

Prawo Ochrony Środowiska 

 

Czy Przedsiębiorca posiada własne pojazdy osobowe 

lub ciężarowe w zw. z prowadzoną działalnością? 

Prawo Ochrony Środowiska 

 

Oświadczam, że dane wpisane w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym firmy 
…………………………………………….………...……………………./pełna nazwa firmy/  

 
………………………………………………………  
/ Czytelny podpis zleceniodawcy /                                                                             / Pieczątka Firmowa /  
 

*BDO Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami/KPO Karta Przekazania Odpadów/KEO Karta Ewidencji                         
Odpadów/DPR Dokument Potwierdzający Recykling/DPO Dokument Potwierdzający Odzysk 


