
SPRAWOZDANIE Z ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW – 

INSTRUKCJA 
 

1. Logujemy się na stronę www.bdo.gov.pl 

2. Po zalogowaniu wybieramy miejsce prowadzenia działalności  

 

 

 

3. Po lewej stronie wybieramy sprawozdawczość – gospodarka odpadami 

4. Tworzymy nowe sprawozdanie wybierając rok i urząd marszałkowski właściwy dla 

prowadzenia działalności. Adres e-mail jest obowiązkowy, numer telefonu nie. W przypadku 

podmiotów prowadzących działalność na terenie różnych województw składamy 

sprawozdania odpowiednio do urzędów marszałkowskich właściwych dla miejsca 

wytwarzania odpadów. 

 

http://www.bdo.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Poprzez edycję wypełniamy sprawozdanie 

 

 

6. Wypełniamy dział I  poprzez naciśnięcie po prawej stronie „opcje” – miejsce prowadzenia 

działalności i PKD – przypominam dla aptek 4773Z. Jeśli jeden podmiot ma kilka miejsc 

działalności na jednym nipie zaznaczamy wszystkie te miejsca w dziale I, ponieważ potem dla 

każdego będziemy wypełniać dane. Jako datę prowadzenia wybieramy datę rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. 

Kończymy zawsze komunikatem zapisz. Sposób gospodarowania odpadami – wytwarzanie. 

Zapisz, następnie cofnij. 

 

 



7. Przechodzimy do działu XI – opcje – dodaj - wymieramy miejsce które pojawi nam się z działu 

I – dlatego istotny jest wybór wszystkich miejsc działalności.  Zaznaczamy odpady poza 

instalacją. Dodajemy rodzaj odpadu: 

 180109 – leki przeterminowane 

 070513 – przeterminowane narkotyki i psychotropy 

 180106 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje 

niebezpieczne 

 180107 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione  w 180106 

 Strumień odpadu – pozostałe 

 Masa – sumujemy z kart odpadów dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie 

oczywiście 

 Sucha masa – wpisujemy 0 

Ponownie zapisz i cofnij. Ponownie cofnij i na dole strony jest opcja złóż sprawozdanie. 

8. Sprawozdanie jest gotowe do wysłania. Wysyłamy. 

9. Kto złożył sprawozdanie za 2019 rok w postaci papierowej niestety musi złożyć je jeszcze 

raz elektronicznie. 

10. Nie sprawozdajemy zużytych tonerów, makulatury, kartonów, zniszczonych dokumentów 

(faktury, recepty) świetlówek – uległa zmianie (podwyższeniu) minimalna ilość którą należy 

sprawozdać. 

 

Życzę powodzenia. 

Zachodniopomorska Okręgowa Izba  Aptekarska  

mgr farm. Joanna Urbańska  

Komisja aptek ogólnodostępnych  


