INSTRUKCJA TWORZENIA KART PRZEKAZANIA ODPADÓW W SYSTEMIE BDO
1.Logowanie
•
•

•

Zaloguj się do BDO na stronie www. bdo.mos.gov.pl (lub wpisz w dowolną wyszukiwarkę
internetową bdo).
Po prawej stronie widnieje w prawym górnym rogu przycisk w kolorze pomarańczowymNACIŚNIJ GO.

Jeżeli logujesz się po raz pierwszy lub jako
UŻYTKOWNIK GŁÓWNY (czyli Twoja firma) loguj się przez profil zaufany( np. poprzez
bankowość internetową).
UŻYTKOWNIK GŁÓWNY TO ZAZWYCZAJ WŁAŚCICIEL FIRMY.
KLIENCIE
Jeżeli logujesz się jako UŻYTKOWNIK PODRZĘDNY (login: e-mail , hasło ustawione przez Ciebie)
możesz wystawić KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW.

2. Po zalogowaniu musisz wybrać
( na górze ekranu po lewej stronie WYBRANY PODMIOT- nazwę firmy z NIP-em)
i miejsce odbioru , z którego będzie odbierany odpad ( na górze strony po prawej stronie –miejsce
prowadzenia działalności np. nazwa i adres restauracji)

3. Następnym krokiem jest wybór przycisku
EWIDENCJA ODPADÓW (menu po lewej stronie)
KARTY PRZEKAZANIA – KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW-PRZEKAZUJĄCY
+ NOWA KARTA (PRZYCISK ZIELONY )

4. Już w tym momencie pojawia się KARTA PRZEKAZANIA ODPADU gotowa do wypełnienia.

ZAKŁADKA DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY pojawia się automatycznie ( wskakują Państwa
dane , czyli dane firmy z nipem i miejsce skąd zabierzemy odpad, czyli np. nazwa i adres restauracji)

DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY (proszę wpisać nasz numer rejestrowy lub nip, i
automatyczne pojawią się całe dane z adresem.

DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY
DRODZY KLIENCI PAMIĘTAJCIE BY WYBRAĆ W TAKIEJ KOLEJNOŚCI JAK NA PRZYKŁADZIE PONIŻEJ.

5. Ostatnim krokiem wypełnienia KARTY PRZEKAZANIA ODADU jest wypisanie informacji
dotyczącej odpadów (tylko pola z czerwoną gwiazdką są obowiązkowe).

Czyli drodzy Klienci reasumując Waszym obowiązkiem jest wypełnienie
Kod i rodzaj odpadów np. 020304

Masa odpadów w tonach (Mg) ……..
PRZYKŁADY:
np. 0,050 Mg

( czyli to oznacza 50kg)

np. 0,150 Mg

(czyli to oznacza 150kg)

np. 1,500 Mg

(czyli to oznacza 1500kg).

Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu ( wybierz ze ściągi poniżej ☺)
K9OLEJ, K6OLEJ, K4OLEJ, K3OLEJ,
K2OLEJ, K1OLEJ, P7OLEJ, P6OLEJ,
P5OLEJ,P3OLEJ, P2OLEJ,
T1OLEJ,T8OLEJ, T4OLEJ,
T7ASIA, T6JAREK, T7SLAWO,
POS77294,T2LIDER.

Jeśli nie znalazłeś wykazie rejestracji zadzwoń do Nas.

Data i godzina rozpoczęcia transportu , gdy kierowca jest u Państwa i odbiera odpad.

Na sam koniec już pozostaje Państwu tylko nacisnąć
Zmień status-Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie.

