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1. PRZEDMIOT MEMORANDUM 

Przedmiotem memorandum jest dokonanie analizy prawnej mającej na celu ustalenie czy 

i na jakich zasadach radcowie prawni są obowiązani dokonać wpisu w rejestrze Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

 

Memorandum zostało sporządzone przy założeniu, że działalność radców prawnych 

ogranicza się do zwykłej działalności biurowej, wynikającej wyłącznie ze świadczenia 

pomocy prawnej i niezwiązanej z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych. W przypadku 

działalności wykraczającej poza powyższe ramy, należy dokonać indywidualnej oceny 

działalności podmiotu w zakresie powstawania odpadów w celu weryfikacji aktualizacji 

obowiązku wpisu do rejestru BDO. 

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE 

W PRZEDMIOCIE 

 

WPISU RADCÓW PRAWNYCH DO REJESTRU BAZY O PRODUKTACH 

I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) 

 

 

Data sporządzenia 

 

 

23 grudnia 2019 r. 

 

Zleceniobiorca  

 

Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k. 

siedziba: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

biuro: ul. Wspólna 52/54 lok. 12a, 00-684 Warszawa  

www.wglex.pl 

 

 

Autorzy 

 

▪ Rita Świętek - radca prawny 

▪ Joanna Basińska - radca prawny 
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2. KLUCZOWE WNIOSKI 

1. Radca prawny jako przedsiębiorca wykonujący zawód na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w kancelarii radcy 

prawnego lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), a także spółki o których 

mowa w art. 8 ust. 1 u.r.p., są wytwórcami odpadów w rozumieniu o.u. 

 

2. Wpis do rejestru BDO dla wytwórców odpadów, jakimi są radcowie prawni, jest 

związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. W konsekwencji 

radcowie prawni całkowicie zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji 

odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO.  

 

3. Podstawową przesłanką dla wyłączenia obowiązku radcy prawnego w zakresie 

wpisu do rejestru BDO jest rodzaj wytwarzanych przez niego odpadów.  

 

4. Jeżeli odpady powstające w ramach działalności gospodarczej radcy prawnego 

będą ograniczać się do odpadów komunalnych brak jest obowiązku wpisu do 

rejestru BDO. 

 

5. Radca prawny nie ma również obowiązku wpisu do rejestru BDO, gdy wytwarza 

odpady wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 

2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).  

 

6. Obowiązek wpisu do rejestru BDO wyłącza również korzystanie przez radcę 

prawnego z usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W konsekwencji 

zlecenie usługi sprzątania czy naprawy sprzętu elektronicznego powoduje, iż to 

usługobiorca ma obowiązek rejestracji w BDO i prowadzenia w niej ewidencji.  

 

7. Wpis do BDO nie będzie również dotyczyć sytuacji, w której dojdzie do 

przeniesienia przez radcę prawnego odpowiedzialności za odpady na innego 

wytwórcę odpadów, korzystającego wraz z nim ze wspólnego lokalu (lub na 

wynajmującego). 

 

8. W przypadku, gdy w ramach swojej działalności radca prawny będzie wytwarzać 

nie tylko odpady komunalne lub też odpady inne niż określone 

w rozporządzeniu, a nie dojdzie do przeniesienia odpowiedzialności za odpady 

w ramach opisanych wyżej umów cywilnoprawnych, radca prawny co do zasady 

ma obowiązek dokonać wpisu do BDO. 
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3. PODSTAWY PRAWNE, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

Opinia została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 

zm.).  

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

odpadów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1431). 

 

4. DEFINICJE 

Terminy wymienione poniżej mają następujące znaczenie: 

 

BDO  Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

Memorandum Niniejsze memorandum informacyjne. 

 

rejestr Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., obejmujący podmioty 

wprowadzające produkty, wprowadzające produkty w opakowaniach, 

prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są 

oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą 

recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 

r. poz. 542, 1403 i 1579) oraz gospodarujące odpadami. 

 

rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 

prowadzenia ewidencji odpadów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1431). 

u.o. lub Ustawa  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

701 z późn. zm.). 

 

u.r.p. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2115 z późn. zm.). 

https://sip.lex.pl/#/document/18015362?unitId=art(40(a))&cm=DOCUMENT
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5. WPROWADZENIE 

1. Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadzone zostały istotne zmiany w ustawie 

o odpadach, w tym w szczególności w zakresie dodatkowego modułu w elektronicznej 

bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 

służącego prowadzeniu ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta 

w systemie. 

2. Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów należy obowiązkowo i wyłącznie prowadzić 

w systemie teleinformatycznym. Wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi 

odpadami oraz wszelkie w nim zmiany odbywać się będą co do zasady wyłącznie 

online. Jedyny wyjątek dotyczyć będzie przedsiębiorcy zagranicznego, który nie 

ustanowi swojego oddziału w Polsce. W takim przypadku wygenerowanie papierowego 

wniosku będzie odbywać się przy pomocy BDO. Dodatkowe obowiązki dotyczą 

również dokumentowania procesu gospodarowania odpadami, tj. kart przekazywania 

odpadów komunalnych (KPOK) oraz kart przekazywania odpadów (KPO), które od 

początku roku będą sporządzane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem 

indywidualnego konta przedsiębiorcy w BDO.  

3. Powyższe ma umożliwić dokładne śledzenie przemieszczania się odpadów 

w zbliżonym do rzeczywistego czasie. Weryfikowana będzie również waga 

transportowanych odpadów. 

4. Wiele organów będzie mogło przeprowadzić kontrolę czy ewidencja prowadzona przez 

posiadaczy odpadów jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Uprawnienie takie będzie 

przysługiwać o wiele szerszemu kręgowi podmiotów niż obecnie, w tym m.in.: 

Ministrowi Klimatu, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym 

dyrektorom ochrony środowiska, marszałkom województw, wojewodom, starostom, 

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, organom Inspekcji Ochrony Środowiska, 

a także Policji i organom Inspekcji Transportu Drogowego.  

5. Elektroniczna ewidencja odpadów niewątpliwie stanowi ułatwienie dla organów 

administracji, w zakresie uzyskania szybkiego dostępu do aktualnego stanu 

faktycznego dotyczącego ewidencjonowanych odpadów, obejmującego bardzo szeroki 

zakres informacji pozwalający na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć. 

Celem nowelizacji jest zatem uszczelnienie systemu, zapewnienie monitoringu 

przepływu strumienia odpadów, a w konsekwencji efektywniejsza walka 

z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze, w tym w szczególności z szarą 

strefą. 

6. Wprowadzenie nowych zasad w zakresie ewidencji odpadów to jednak przede 

wszystkim ogromne wyzwanie dla wszystkich posiadaczy odpadów, prowadzące do 

znacznie zwiększonej liczby wypełnianych dokumentów związanych z dodatkowymi 
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kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie nowych przepisów 

wymusi także pośrednio wyposażenie wielu podmiotów w legalizowaną wagę. 

7. Termin wejścia w życie modułu ewidencji BDO (tj. 1 stycznia 2020 r.) przez wielu 

ekspertów jak i praktyków był negowany, lecz próby jego przesunięcia okazały się 

bezskuteczne. 

8. Kluczowe pytanie przed jakim stają obecnie przedsiębiorcy dotyczy tego czy podlegają 

obowiązkowi wpisu do BDO. Z oczywistych względów dotyczy to również radców 

prawnych. 

 

6. STAN PRAWNY 

6.1. Czym jest BDO? 

 

1. BDO to nic innego jak Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami prowadzona przez Marszałka województwa, która zawiera także informacje 

objęte rejestrem BDO. 

2. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki 

odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, 

ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO będą 

w nim prowadzić od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów. 

3. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej 

i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy. 

 

6.2. Wpis do rejestru BDO 

 

1. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz 

art. 51 ust. 1 u.o. W art. 50 u.o. wymienia się szereg rodzajów działalności, które 

podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy 

sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.  

2. Wpis w BDO w przypadku wytwórcy odpadów nie wiąże się z koniecznością uiszczania 

opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. 

3. Wpisu należy dokonać w formie elektronicznej. Forma pisemna składania wniosków 

dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili 

oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę podmiotu, ale tylko na wniosek.  
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5. Najistotniejszym z punktu widzenia działalności prowadzonej przez radców prawnych 

jest art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e) u.o., który stanowi, że wpisowi na wniosek podlegają 

wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem 

posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o. (tj. tj. posiadacze 

odpadów którzy uzyskami pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów). 

6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 u.o. za wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego 

działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca 

odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne 

działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcę odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 

jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 

inaczej. 

7. Jak wynika z powyższej definicji radca prawny jako przedsiębiorca wykonujący zawód 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(w kancelarii radcy prawnego lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), a także spółki 

o których mowa w art. 8 ust. 1 u.r.p. są wytwórcami odpadów w rozumieniu o.u. 

8. Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO jest związany 

z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Podmioty zwolnione całkowicie 

z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO.  

9. Dla weryfikacji obowiązku wpisu do rejestru koniecznym jest zatem zbadanie 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku radców prawnych. 

10. Oprócz wytwórców odpadów Ustawa zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia 

ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami. Zwolnienia całkowite 

z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:  

➢ osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, 

które wykorzystują odpady na potrzeby własne, 

➢ podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów. 

 

6.3. Wyjątki od zasady obowiązku wpisu do rejestru BDO 

 

1. Zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 u.o. posiadacz odpadów jest obowiązany do 

prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem 

odpadów (ewidencja odpadów). 

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy jednak każdego posiadacza odpadów 

– wyjątki dotyczą m.in.: 

➢ wytwórców odpadów komunalnych, 
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➢ podmiotów korzystających z usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji 

i napraw, 

➢ rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości 

odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), 

➢ sytuacji, w której dojdzie do przeniesienia odpowiedzialności za odpady między 

wytwórcami odpadów, korzystającymi ze wspólnego lokalu (por. art. 28 u.o.).  

 

6.4. Wytwarzanie jedynie odpadów komunalnych 

 

1. Zasadniczo odpady powstające w ramach działalności biurowej typowej dla 

działalności radców prawnych, związanej ze świadczeniem pomocy prawnej, stanowią 

odpady o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach 

domowych. 

2. Co do zasady działalność prawnicza nie wiąże się z powstawaniem odpadów 

niebezpiecznych.  

3. Papier biurowy często klasyfikowany jest pod kodem odpadu 20 01 01 - Papier 

i tektura. Odpady o tym kodzie są więc odpadami komunalnymi. 

4. Zaznaczyć należy, że jako odpady komunalne można potraktować również zużyty 

sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych 

np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.  

5. Zgodnie z Ustawą odpady komunalne definiowane są jako odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.).  

6. W konsekwencji, odpady wytwarzane w ramach działalności gospodarczej radców 

prawnych mogą być potraktowane jako odpady komunalne, które nie wymagają wpisu 

do rejestru BDO. 

7. Jeżeli zatem odpady wytwarzane przez danego radcę prawnego nie będą odpadami 

niebezpiecznymi i będą miały charakter odpadów komunalnych, to zgodnie 

z ww. definicją ustawową, pomimo że nie są wytwarzane w gospodarstwie domowym, 

mogą być uznane za odpady komunalne. W takim przypadku nie będą podlegały 

ewidencji odpadowej. 
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6.5. Odpady wskazane w treści rozporządzenia 

 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

odpadów określa zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. 

2. Jeżeli ilości odpadów, o których mowa w rozporządzeniu zostaną przekroczone, 

wytwórca odpadów podlega wpisowi do rejestru.  

3. Poniżej tabela obejmująca rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów: 

 

Lp. Rodzaj odpadów 
Kod odpa-

dów*) 

Ilość odpa-
dów 

[Mg]/rok 

1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 
bez ograni-
czeń 

2 Odchody zwierzęce 02 01 06 
bez ograni-
czeń 

3 Odpady kory i korka 03 01 01 do 10 

4 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 
inne niż wymienione w 03 01 04 

03 01 05 do 10 

5 
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 
03 17 

08 03 18 do 0,1 

6 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wy-
mienione w 15 02 02 

15 02 03 do 0,1 

7 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13 

16 02 14 0,005 

8 
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wy-
mienione w 16 02 15 

16 02 16 0,005 

9 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 0,005 

10 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,005 

11 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i re-
montów 

17 01 01 do 5 

12 Gruz ceglany 17 01 02 do 5 
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13 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

17 01 03 do 5 

14 Drewno 17 02 01 do 5 

15 Szkło 17 02 02 do 5 

16 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5 

17 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 
w 17 05 03 

17 05 04 do 5 

18 
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymie-
nione w 17 08 01 

17 08 02 do 5 

Objaśnienie: 
*) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. poz. 1923). 

 

4. Rozporządzenie obejmuje m.in. odpady o kodzie 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, pod którymi są często klasyfikowane zużyte 

tonery. Rozporządzenie wyznacza limit do 5 kg w skali roku dla odpadów tego typu, 

w odniesieniu do których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadowej. 

5. Wytwarzając odpady wymienione w rozporządzeniu i w ilościach tam wskazanych, 

radca prawny nie musi rejestrować się w rejestrze BDO w odniesieniu do tych 

odpadów. 

 

6.6. Korzystanie z usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 

czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 

 

1. Zgodnie z Ustawą za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 

oraz sprzątania, konserwacji i napraw uznaje się podmiot, który świadczy usługę 

(por. 3 ust. 1 pkt 32 u.o.). 

2. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa o świadczenie usługi inaczej określa 

odpowiedzialność za wytworzone odpady. 

3. Ta konstrukcja jest często wykorzystywana przez niewielkie podmioty – przez proste 

zlecenie podmiotowi zewnętrznemu np. serwisowania urządzeń czy wymianę 

świetlówek w biurze.  

4. W takim przypadku obowiązek rejestracji w BDO i prowadzenia w niej ewidencji 

przenoszony zostaje na usługobiorcę.  

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18154168?cm=DOCUMENT
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6.7. Przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego 

z wytwórców lub na rzecz wynajmującego lokal 

 

1. Zgodnie z art. 28 u.o. w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze 

wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone 

odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten 

zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z Ustawą. 

2. Przeniesienie odpowiedzialności, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących 

na wytwórcy odpadów, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. 

3. Przeniesienie odpowiedzialności następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

6.8. Sankcje 

 

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru przed 

rozpoczęciem działalności, jednak w przypadku prowadzenia działalności bez 

wymaganego wpisu, należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.  

2. Podmioty objęte obowiązkiem rejestracji do BDO powinny dokonać formalności z tym 

związanych do końca 2019 roku, bowiem od stycznia 2020 roku będą nakładane kary 

za brak wymaganej rejestracji. 

3. Za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru 

lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo 

grzywny. 

4. Z kolei za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru 

administracyjna kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej 

1 000 000 zł. 

5. Co istotne, Ustawa nie przewiduje kary za nieuzasadniony wpis do rejestru BDO. 

 

 

7. PODSUMOWANIE 

1. W przypadku prowadzenia działalności prawniczej przez radcę prawnego zasadniczo 

nie powinny powstawać odpady inne niż komunalne lub wymienione w ilościach 

określonych w rozporządzeniu.  

2. Tym niemniej, jeżeli w danym przypadku powstawać będę odpady wykraczające poza 

przedmiotowy katalog możliwym jest zawarcie umów cywilnoprawnych, skutkujących 

brakiem obowiązku wpisu do rejestru BDO przez radcę prawnego.  

3. Jeżeli jednak wyłączenia opisane wyżej nie znajdą zastosowania wówczas od 

1 stycznia 2020 r. radca prawny ma obowiązek wpisu do rejestru BDO oraz 
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prowadzenia ewidencji odpadów, a w konsekwencji wystawiania kart przekazania 

odpadów (KPO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 23 grudnia 2019 r. 

 

r.pr. Rita Świętek 

r.pr. Joanna Basińska 


