
Raporty

środowiskowe 

3 ważne daty do

rozliczeń



28 luty



opłata roczna dla wpisanych
 w rejestrze BDO 

• mikroprzedsiębiorcy 100,00 zł 
• pozostałe przedsiębiorstwa 300,00 zł
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu

Marszałkowskiego właściwego ze względu
na siedzibę Państwa firmy (numery

rachunków na stronach 
internetowych 
Marszałków )



opłata roczna dla wpisanych 
w rejestrze BDO 

opłatę wnoszą podmioty: 
- wprowadzający sprzęt i autoryzowani
przedstawicieli sprzętu elektrycznego,

 - wprowadzający baterie lub akumulatory, 
- wprowadzających pojazdy, 

- producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi
nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium

kraju produkty w opakowaniach,
 - wprowadzający na terytorium kraju opon, 

- wprowadzający na terytorium kraju
 oleje smarow



Raportowanie do KOBIZE 
( Krajowy Ośrodek Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami)
 

 obowiązek dla firm :
 • posiadających instalację emitującą do

powietrza gazy np. kocioł, piec, klimatyzację
 

• powodujących emisję do powietrza 
   gazów z eksploatacji urządzeń (w tym
     środków transportu np. samochody 

osobowe i ciężarowe)



15 marzec 



Sprawozdanie 

w systemie BDO



Sprawozdanie w zakresie
wprowadzanych produktów:

 
- sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- baterie i akumulatory 
- oleje, opony 
- samochody

 - opakowania 
 



Sprawozdanie w zakresie
 wytwarzanych odpadów

 i o gospodarowaniu odpadami 
w systemie BDO 

 



Wniosek o pomoc de minimis 
w zakresie wprowadzanych 

produktów i opakowań (w wersji
papierowej) - wysłane do Urzędu

Marszałkowskiego
 



31 marzec 



Sprawozdanie za korzystanie
ze środowiska do właściwego

 Urzędu Marszałkowskiego
 

wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza wg danych jak w przypadku

raportowania do KOBIZE
 

obliczone opłaty, które są poniżej 
800 zł nie wnosimy na konto 

Urzędu Marszałkowskiego

 



Raportowanie do KOBIZE nie zwalnia 
z obowiązku raportowania do UM

 i odwrotnie. 



Doradztwo z zakresu ochrony
 środowiska, 

Rejestracja/ aktualizacja wniosków 
w systemie BDO, Bazie KOBIZE

  Raporty w Bazie KOBIZE i Sprawozdania            
w zakresie korzystania ze środowiska 

Plany wdrażania rozwiązań ekologicznych            
w firmie na podstawie programu Firma/Gabinet

Przyjazny Środowisku, 
Operaty Środowiskowe 

Instrukcje w zakresie środowiska 
 i sanitarnym 

Nadzór nad kartami 
charakterystyki 



BeautyEko 
Monika Blezień - Ruszaj 

 
Doradca ds. ekotrendów i wdrażania

rozwiązań ekologicznych
 

 tel: 501 423 634 
 e-mail: beautyekombr@gmail.com


