
INSTRUKCJA ODBIORU ODPADÓW 

 
PRZYGOTOWANIE ODBIORU 

1. Odbiory odpadów będą realizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, w dni robocze, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 u tych Wytwórców którzy na minimum 2 dni robocze 

przed planowaną datą odbioru odpadów przygotują poprawną kartę w systemie BDO o statusie 

„Zatwierdzona”. UWAGA - Karta o statusie  „Zatwierdzona i z wygenerowanym 

potwierdzeniem” jest kartą błędną. 

2. Prosimy, aby pracownik mający dostęp do systemu BDO był obecny przy odbiorze. W przypadku nie 

wprowadzenia do systemu BDO Karty Przekazania Odpadu lub błędnie przygotowanej Karty Przekazania 

Odpadu, Państwa odpady nie będą odebrane, a usługa zostanie zafakturowana zgodnie z Umową 

(Opłata stała, transportowa, etc.). 

3. Czas realizacji odbiorów nie może przekroczyć 15 minut od momentu przeważenia przez kierowcę 

odpadów. Jeżeli czas oczekiwania z winy Wytwórcy będzie dłuższy REMONDIS Medison Sp. z o.o. 

zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty postojowej w wysokości 150 PLN/netto za każdą rozpoczętą 

godzinę oczekiwania, stanowiącą ekwiwalent kosztów czasu pracy kierowcy i pojazdu. 

4. Karty przekazania odpadów należy przygotować zgodnie z instrukcją, zawartą poniżej, w której 

znajdziecie Państwo informacje niezbędne do prawidłowego jej przygotowania, prosimy pamiętać, że 

„Przejmujący odpady” tj. spalarnia może ulec zmianie nawet w trakcie trwania miesiąca z powodu awarii, 

napraw etc. W takim przypadku kierowca realizujący odbiór będzie posiadał pismo od REMONDIS 

Medison Sp. z o.o. wskazujące przyczynę zmiany oraz wskazujące nowego przejmującego (spalarnię). 

PRZYGOTOWANIE ELEKTRONICZNEJ KARTY PRZEKAZANIA ODPADU 

 

Na minimum 2 dni robocze przed planowaną datą odbioru odpadów przygotowujemy kartę według 

poniższej instrukcji: 

1. Wybieramy transportującego wpisując numer BDO REMONDIS Medison Sp. z o.o. „000004204”. 

2. Wskazujemy podmiot przejmujący odpady zgodnie z „informacją do przygotowania karty” przesłaną 

w osobnej wiadomości e-mail. 

3. Wybieramy datę transportu zgodną z harmonogramem w „informacji do przygotowania 

karty”  przesłanej w osobnej wiadomości e-mail. Zlecenia z datą poza ustalonym harmonogramem 

nie będą realizowane! 

4. W Polu „Nr rejestracyjny” podajemy numer trasy zgodnie z „informacją do przygotowania karty” 

przesłaną w osobnej wiadomości e-mail. 

5. Podajemy kod odpadu (np. 180103) i masę w Mg do czwartego miejsca po przecinku tzn. 1 kg = 0,0010 

Mg zaokrąglając w górę do pełnego kg (dla każdego kodu opadu przygotowujemy osobną Kartę 

Przekazania Odpadu). Odpady muszą być zważone przed przygotowaniem karty i przyjazdem kierowcy. 

6. Kartę zatwierdzamy klikając na „Zmień Status” - „ZATWIERDŹ”, nie klikamy „ZATWIERDŹ 

I WYGENERUJ POTWERDZENIE” – wygenerowanie potwierdzenia uniemożliwia edycje karty, np. 

zmianę masy. W takim przypadku Wytwórca musi wycofać przygotowaną kartę i utworzyć ją na nowo. 

W TRAKCIE ODBIORU: 

1. Potwierdzamy masę odpadu - kierowca potwierdza wcześniej wprowadzoną wagę przeważając ponownie 

odpady.  



2. W przypadku błędnych danych w karcie: 

• Numer rejestracyjny niezgodny z numer rejestracyjnym samochodu realizującego odbiór – numer 

musi być zmieniony, zmiany może także dokonać Wytwórca w obecności kierowcy 

• Niepoprawna masa - niezwłocznie należy poprawić kartę, w tym celu logujemy się do systemu BDO 

edytujemy kartę i wpisujemy prawidłową wagę 

• Niepoprawny przejmujący (spalarnia, magazyn) logujemy się do systemu BDO wycofujemy kartę 

z niewłaściwym przejmującym i generujemy nową z poprawnymi danymi. 

W przypadku braku wiadomości e-maila z danymi do przygotowania karty, proszę sprawdzić „SPAM”, mail 

wysyłany jest z adresu do_not_reply@remondis-medison.pl. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo danych do 

przygotowania karty możecie je Państwo otrzymać wysyłając maila na adres bok@remondis-medison.pl podając 

NIP placówki oraz adres miejsca odbioru odpadów. 

 

mailto:do_not_reply@remondis-medison.pl
mailto:bok@remondis-medison.pl

