MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Warszawa,
OS-WO-II.7250.5.2271.2018.MM

maja 2018 r.

SIR-COM Stanisław Zajączkowski
ul. Krasickiego 65
05-500 Nowa Iwiczna
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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21
z późn. zm.), w związku ze złożonym 23 maja 2018 r. wnioskiem o wpis do rejestru, zawiadamiam o:
1. nadaniu Panu Stanisławowi Zajączkowskiemu prowadzącemu działalność pn.: SIR-COM Stanisław Zajączkowski,
ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 1230060578

Numeru Rejestrowego

000018839
2. aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) na
stronie www.bdo.mos.gov.pl
W załączniku do niniejszego zawiadomienia podano login i hasło dostępu do konta.
W celu uzyskania dostępu do bazy danych należy zalogować się na stronie www.bdo.mos.gov.pl wprowadzając
otrzymane dane dostępowe tj. identyfikator (login będący numerem rejestrowym) oraz hasło. Podczas pierwszego
logowania do systemu należy podać swój adres e-mail i zmienić hasło na nowe, z uwagi na 30-dniowy termin ważności
wygenerowanego hasła.
Zakresy działalności objęte niniejszym wpisem dostępne na stronie www.bdo.mos.gov.pl
POUCZENIE
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
terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tj. do dnia 24 lipca 2018 r.
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.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Minister Środowiska, dane kontaktowe: Ministerstwo Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. (22) 36-92-900, email: info@mos.gov.pl, ePUAP: /mos/SkrytkaESP.

Załącznik:
Login i hasło dostępu do konta BDO.
Sprawę prowadzi:
Mateusz Maciejewski
tel. (22) 59-79-248, fax (22) 59-79-629
e-mail: mateusz.maciejewski@mazovia.pl

Dyrektor
Departamentu Opłat Środowiskowych
Małgorzata Wioletta Grajda
(podpisano elektronicznie)

