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Warszawa, 10 lutego 2022 r.                                                                                                                                                   

ADASO SP. Z O.O. 

ul. Marywilska 34 

03-228 Warszawa 

e-mail: tomek@adaso.pl 

 

ZAWIADOMIENIE 

o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta BDO 

Na podstawie art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2021 r. poz. 

779 z póź.zm.), w związku ze złożonym elektronicznym wnioskiem o wpis do rejestru w dniu 26 stycznia 2022r. za 

pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl zawiadamiam 

o: 
1. nadaniu . ADASO SP. Z O.O., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, NIP 5242916685 

Numeru Rejestrowego 

000557521 
2. aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce 

odpadami (BDO)  

 

Rejestr BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Należy zalogować się poprzez Krajowy 

Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) - login.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją. Instrukcje BDO dostępne  

są na stronie www.bdo.mos.gov.pl w zakładce „Wsparcie Użytkownika”.  

   

POUCZENIE 

Podmioty zobligowane do wnoszenia opłaty rocznej winny ją uiszczać bez wezwania, najpóźniej do 28 lutego każdego roku na rachunek 

bankowy o numerze: 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 Pekao S.A. oddział w Warszawie, aby nie zostać wykreślonym z Rejestru 

BDO.  

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, winien złożyć wniosek obejmujący odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1. 

W przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru należy, 

zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy, złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 30 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana. 

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, należy zgodnie z art. 60 ust. 1 ww. ustawy 

złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Marszałek województwa 

może z urzędu, w drodze decyzji, dokonać wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadkach określonych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy.  

Na podstawie art. 63 ww. ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na 

dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością. 

                              

Z up. Marszałka Województwa  

 

 

        Michał Wieremiejczyk 

Z-ca Dyrektora Departamentu  

       Opłat Środowiskowych 

       ds. Opłat Odpadowych 

    /podpisano elektronicznie/  
Sprawę prowadzi:  

Marcin Smyk 

tel. (22) 59-79-331 

e-mail: marcin.smyk@mazovia.pl 
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