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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

3) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
4) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263),

1) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

5) ustawà z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 33,
poz. 291),

2) ustawà z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

6) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458),
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7) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 10 maja 2007 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 41, 42, 44 i 45 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639), które stanowià:
„Art. 41. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28,
poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.
Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722,
Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926,
Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104,
z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,
poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57,
poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68,
poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r.
Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459 i Nr 56,
poz. 580) w za∏àczniku nr 6 „Wykaz wyrobów akcyzowych” skreÊla si´ poz. 20
„Opakowania z tworzyw sztucznych,
w tym równie˝ zastosowane do towarów
w nich importowanych”.
Art. 42. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U.
Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109,
poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452
i Nr 63, poz. 638) w art. 2 w ust. 1 w pkt 11
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
pkt 12 w brzmieniu:
„12) kontrola przestrzegania przepisów
o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej.””
„Art. 44. 1. Przedsi´biorca, który w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy wprowadza na rynek
krajowy produkty w opakowaniach
wymienionych w za∏àczniku nr 1 do
ustawy lub produkty wymienione
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy, jest
obowiàzany bez wezwania zg∏osiç ten
fakt marsza∏kowi województwa, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
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2. Do przedsi´biorcy, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 9
ust. 4.
Art. 45. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do
dnia 1 stycznia 2004 r. w stosunku do
przedsi´biorców, którzy w 2000 r. spe∏nili ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) osiàgn´li przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug
oraz operacji finansowych poni˝ej
500 tys. z∏,
2) nie dokonywali do dnia 31 grudnia
2000 r. importu towarów u˝ywanych lub odpadów, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.
2. Przedsi´biorca, który osiàgnie w 2001 r.
przychód netto ze sprzeda˝y towarów,
wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych ponad 500 tys. z∏ lub dokona
w tym czasie importu towarów u˝ywanych lub odpadów, stosuje przepisy
ustawy od dnia 1 stycznia 2002 r.
3. Przedsi´biorca, który osiàgnie w 2002 r.
przychód netto ze sprzeda˝y towarów,
wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych ponad 500 tys. z∏ lub dokona
w tym czasie importu towarów u˝ywanych lub odpadów, stosuje przepisy
ustawy od dnia 1 stycznia 2003 r.”;

2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:
„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;
3) art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), które stanowià:
„Art. 11. Przepisy art. 3 pkt 17, 18 i 19 stosuje si´
od dnia 1 stycznia 2004 r.
Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
4) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-

Dziennik Ustaw Nr 90

— 5484 —

skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:
„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;
5) art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U.
Nr 121, poz. 1263), który stanowi:
„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 grudnia 2004 r.;
2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 r.;
3) art. 17 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2005 r.”;

Poz. 607

„Art. 13. Wp∏aty z tytu∏u op∏aty produktowej od
wprowadzonych na terytorium kraju
urzàdzeƒ ch∏odniczych i klimatyzacyjnych pobranej na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 6, zgromadzone na
rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, przeznacza si´ na dofinansowanie dzia∏aƒ okreÊlonych w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska.
Art. 14. Art. 6 pkt 23 stosuje si´ od dnia 1 stycznia
2008 r.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. c—e, pkt 33—38,
pkt 46 i pkt 48, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 28 grudnia 2005 r.;
2) art. 1 pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9,
pkt 25 lit. b i pkt 26, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
3) art. 6 pkt 5, pkt 6 lit. a, pkt 8 oraz pkt 12,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
8) art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495), który stanowi:

6) art. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie
ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 33, poz. 291), który stanowi:

„Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2005 r., z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych akumulatorów niklowo-˝elazowych
oraz innych akumulatorów elektrycznych
(symbol PKWiU 31.40.23) oraz materia∏ów
reklamowych, katalogów handlowych itp.
(symbol PKWiU 22.22.12), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

2) art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39,
art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71,
art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76
pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3,
art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r.;

7) art. 11 i 13—15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458),
które stanowià:
„Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie nowych aktów wykonawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.”

1) art. 18—20, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.;
4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2
i ust. 3—6, art. 64—69, art. 82, art. 83,
art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: L. Dorn
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Poz. 607
Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r.
(poz. 607)

USTAWA
z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
I)
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1.2) Ustawa okreÊla obowiàzki przedsi´biorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.3)), wprowadzajàcych na
terytorium kraju produkty w opakowaniach, których
rodzaje okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy, i produkty
wymienione w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy oraz
okreÊla zasady ustalania i pobierania op∏aty produktowej i op∏aty depozytowej.

produktu w opakowaniu, który zleci∏ wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego
oznaczenie zosta∏o umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiàzki okreÊlone w ustawie
obcià˝ajà tego przedsi´biorc´.
1c.5) Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b,
rozumie si´ znak towarowy w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póên. zm.6))
lub firm´, nazw´ przedsi´biorcy, a w przypadku osoby
fizycznej — imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazw´,
pod którà wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà.

1a.4) Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
przedsi´biorcy, który pakuje produkty wytworzone
przez innego przedsi´biorc´ i wprowadza je na rynek
krajowy.

2.7) Przez przedsi´biorc´ wprowadzajàcego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy rozumie si´ tak˝e:

1b.4) W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez
przedsi´biorc´ nieb´dàcego wytwórcà produktu lub

1) przedsi´biorc´ prowadzàcego jednostk´ lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powy˝ej 500 m2, sprzedajàcego produkty tam
pakowane;

———————
I)

OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
13 paêdziernika 2005 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE
L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332
z 28.12.2000, str. 91),
2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78
z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),
3) dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierajàcych niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991, str. 38, L 264 z 04.10.1993, str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1),
4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 z 31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70
z 16.03.2005, str. 17).
Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U.
Nr 33, poz. 291), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2005 r., z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych akumulatorów
niklowo-˝elazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) oraz materia∏ów reklamowych,
katalogów handlowych itp. (symbol PKWiU 22.22.12), które wesz∏y w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235,
poz. 1699.
4) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 lutego 2003 r.
5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10,
poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Dziennik Ustaw Nr 90

— 5486 —

w opakowaniach na potrzeby w∏asne; nie uwa˝a
si´ za importera produktów lub produktów w opakowaniach przedsi´biorcy, który dokonuje eksportu lub wewnàtrzwspólnotowej dostawy uprzednio
importowanych produktów lub produktów w opakowaniach;

2) przedsi´biorc´ prowadzàcego wi´cej ni˝ jednà jednostk´ handlu detalicznego o ∏àcznej powierzchni
handlowej powy˝ej 5 000 m2, bez wzgl´du na powierzchni´ pojedynczej jednostki, sprzedajàcego
produkty w tych jednostkach pakowane.
3.8) Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do przedsi´biorcy wprowadzajàcego na terytorium kraju
w drodze importu lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia towary, których cz´Êciami sk∏adowymi lub przynale˝noÊciami sà produkty wymienione w za∏àcznikach
nr 2 i 3 do ustawy.
3a.9) Przepisów ustawy nie stosuje si´ do przedsi´biorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnàtrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zosta∏y wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia.
4. W sprawach dotyczàcych gospodarowania odpadami opakowaniowymi i odpadami pou˝ytkowymi,
nieuregulowanych ustawà, stosuje si´ przepisy o odpadach.
5. Przepisy ustawy nie naruszajà postanowieƒ
dzia∏u II w tytule I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z póên. zm.10)).
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1)11)

akumulatorze kwasowo-o∏owiowym — rozumie
si´ przez to wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-o∏owiowych;

2)12) eksporcie produktów — rozumie si´ przez to potwierdzony przez urzàd celny wyjÊcia wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty;
3)13) imporcie produktów — rozumie si´ przez to
przywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium paƒstwa trzeciego w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
3a)14) importerze — rozumie si´ przez to tak˝e importerów importujàcych produkty lub produkty
———————
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)

W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.
W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.
Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 54
pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.
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4) Narodowym Funduszu — rozumie si´ przez to Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie
Êrodowiska;
5) odpadzie opakowaniowym — rozumie si´ przez to
odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych powstajàce z opakowaƒ, których rodzaje wymienione sà w za∏àczniku
nr 1 do ustawy;
6) odpadzie pou˝ytkowym — rozumie si´ przez to
odpady powstajàce z produktów wymienionych
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy;
7) odzysku — rozumie si´ przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach;
7a)15) opakowaniu wielomateria∏owym — rozumie
si´ przez to opakowanie wykonane co najmniej
z dwóch ró˝nych materia∏ów, tak ˝e nie mo˝na ich
rozdzieliç w sposób r´czny lub przy zastosowaniu
prostych metod mechanicznych;
8)16) op∏acie depozytowej — rozumie si´ przez to
op∏at´ pobieranà przy sprzeda˝y detalicznej akumulatorów kwasowo-o∏owiowych jako osobnych
produktów, której zwrot nast´puje po przekazaniu
zu˝ytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu
tych akumulatorów lub do punktu systemu zbierania zu˝ytych akumulatorów zorganizowanego
przez przedsi´biorc´;
9)17) op∏acie produktowej — rozumie si´ przez to
op∏at´ obliczanà i wp∏acanà za opakowania
w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do ustawy, a tak˝e op∏at´ obliczanà
i wp∏acanà w przypadku wprowadzania na rynek
krajowy produktów wymienionych w za∏àcznikach
nr 2 i 3 do ustawy, z wy∏àczeniem akumulatorów
kwasowo-o∏owiowych;
9a)18) posiadaczu odpadów — rozumie si´ przez to
posiadacza odpadów w rozumieniu przepisów
o odpadach;
———————
15)
16)

17)
18)

Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175,
poz. 1458), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 paêdziernika
2005 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
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9b)19) przedsi´biorcach — rozumie si´ przez to tak˝e
przedsi´biorców wprowadzajàcych na terytorium
kraju produkty lub produkty w opakowaniach
w drodze importu lub wewnàtrzwspólnotowego
nabycia na potrzeby w∏asne;

bywc´ produktów lub produktów w opakowaniach przedsi´biorcy, który dokonuje eksportu lub
wewnàtrzwspólnotowej dostawy uprzednio wewnàtrzwspólnotowo nabytych produktów lub produktów w opakowaniach;

10) recyklingu — rozumie si´ przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach;

12) wojewódzkich funduszach — rozumie si´ przez
to wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów
o ochronie Êrodowiska;

11) regeneracji olejów odpadowych — rozumie si´
przez to regeneracj´ w rozumieniu przepisów
o odpadach;
11a)20) terytorium kraju — rozumie si´ przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11b)20) terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego — rozumie si´ przez to terytorium paƒstwa wchodzàcego
w sk∏ad terytorium Wspólnoty Europejskiej;

12a)21) wprowadzenie na rynek krajowy — rozumie si´
przez to wprowadzenie na terytorium kraju;
13)22) zu˝ytym akumulatorze — rozumie si´ przez to
odpad pou˝ytkowy powsta∏y z akumulatora kwasowo-o∏owiowego, zachowujàcy podstawowe elementy konstrukcyjne.
Rozdzia∏ 2

11c)20) terytorium paƒstwa trzeciego — rozumie si´
przez to terytorium niewchodzàce w sk∏ad terytorium Wspólnoty Europejskiej;
11d)20) terytorium Wspólnoty Europejskiej — rozumie
si´ przez to terytoria paƒstw cz∏onkowskich
Wspólnoty Europejskiej, z tym ˝e nast´pujàce terytoria poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich sà
wy∏àczone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:
— wyspa Heligoland, terytorium Buesingen —
z Republiki Federalnej Niemiec,
— Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie — z Królestwa Hiszpanii,
— Livigno, Campione d’Italia, w∏oska cz´Êç jeziora Lugano — z Republiki W∏oskiej,
— departamenty zamorskie Republiki Francuskiej
— z Republiki Francuskiej,
— Góra Athos — z Republiki Greckiej,
— wyspy Alandzkie — z Republiki Finlandii;
11e)20) wewnàtrzwspólnotowa dostawa produktów
lub produktów w opakowaniach — rozumie si´
przez to wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego;
11f)20) wewnàtrzwspólnotowe nabycie produktów lub
produktów w opakowaniach — rozumie si´ przez
to przemieszczanie produktów lub produktów
w opakowaniach z terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
11g)20) wewnàtrzwspólnotowy nabywca — rozumie
si´ przez to tak˝e przedsi´biorców dokonujàcych
wewnàtrzwspólnotowego nabycia produktów lub
produktów w opakowaniach na potrzeby w∏asne;
nie uwa˝a si´ za wewnàtrzwspólnotowego na———————
19)
20)

Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 54 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 8.

Obowiàzki przedsi´biorców
Art. 3. 1. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 1,
ma obowiàzek zapewnienia odzysku, a w szczególnoÊci recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych.
2.23) Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, obowiàzany jest do dnia 31 grudnia 2007 r. osiàgnàç docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, co najmniej w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku nr 4 do ustawy, z wy∏àczeniem
poziomu odzysku odpadów z opakowaƒ, których rodzaje okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy.
2a.24) Przedsi´biorca wprowadzajàcy na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje
okreÊla za∏àcznik nr 1 do ustawy, jest obowiàzany
osiàgnàç:
1) do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych ∏àcznie
dla wszystkich rodzajów opakowaƒ, w których
wprowadzi∏ produkty, oraz
2) do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych ∏àcznie
dla wszystkich rodzajów opakowaƒ, w których
wprowadzi∏ produkty.
2b.25) Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany do dnia 31 grudnia 2014 r. osiàgnàç docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowa———————
21)
22)
23)
24)

25)

Dodany przez art. 54 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 8.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.
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niowych i pou˝ytkowych co najmniej w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku nr 4a do ustawy.
3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych stanowi wyra˝ona w procentach wartoÊç ilorazu masy lub iloÊci odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub iloÊci
wprowadzonych na rynek opakowaƒ lub produktów,
w okreÊlonym czasie.
3a.26) W przypadku produktów, o których mowa
w pozycji 4 w za∏àczniku nr 2 do ustawy, iloÊç tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym
roku kalendarzowym ustala si´ jako Êrednià rocznà
z iloÊci wprowadzonych na terytorium kraju tych produktów w danym roku kalendarzowym oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych.
3b.26) W przypadku przedsi´biorców, którzy rozpocz´li w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzednim dzia∏alnoÊç polegajàcà na wprowadzaniu na
terytorium kraju produktów, o których mowa w pozycji 4 w za∏àczniku nr 2 do ustawy, iloÊç tych produktów
wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku
kalendarzowym ustala si´ odpowiednio jako iloÊç tych
produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym albo jako Êrednià rocznà
z iloÊci tych produktów wprowadzonych na terytorium
kraju w danym roku kalendarzowym albo jako Êrednià
rocznà z iloÊci tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym oraz roku poprzednim.
4. Mas´ i iloÊç opakowaƒ wprowadzanych na rynek ustala si´ w oparciu o ewidencj´ prowadzonà
zgodnie z art. 11.
5. Wprowadzenie na rynek opakowaƒ lub produktów nast´puje, z zastrze˝eniem ust. 6, w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia
do obrotu.
6.27) W przypadku importu produktów lub produktów w opakowaniach uwa˝a si´, ˝e importer wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.
6a.28) W przypadku wewnàtrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w opakowaniach
uwa˝a si´, ˝e przedsi´biorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach
w dacie wystawienia faktury potwierdzajàcej wewnàtrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia og∏oszonego na
6 miesi´cy przed dniem jego wejÊcia w ˝ycie, roczne
poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, w poszczególnych latach do
koƒca 2007 r. oraz do koƒca 2014 r., uwzgl´dniajàc:29)
1) potrzeb´ stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz zwi´kszanie jego efektywnoÊci;
2) dzia∏ania na rzecz konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki;
3) koniecznoÊç realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.
9. Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów odzysku
przez danego przedsi´biorc´ do masy odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych poddanych odzyskowi
dodaje si´:
1) (uchylony);30)
2)31) mas´ opon zebranych i zregenerowanych (bie˝nikowanych) na terytorium kraju;
3)31) mas´ olejów bazowych pochodzàcych z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zu˝ytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrze˝eniem spe∏nienia warunków okreÊlonych
w ust. 12 i 13.
9a.32) Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych
do odzysku zalicza si´ procesy R1—R9, R13 i R14 wymienione w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
i Nr 88, poz. 587).
9b.32) Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych
do recyklingu zalicza si´ procesy R2—R9 i R14 wymienione w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
10.33) Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów recyklingu przez danego przedsi´biorc´ do masy olejów
odpadowych poddanych recyklingowi dodaje si´ mas´ olejów bazowych pochodzàcych z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zu˝ytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium
———————
29)

7. Opakowania lub produkt uwa˝a si´ za wprowadzone do obrotu tylko raz.
———————

30)

26)

31)

27)
28)

Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.
Dodany przez art. 54 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 8.
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32)
33)

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 6 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Przez art. 6 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.
Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.
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kraju olejów smarowych, z zastrze˝eniem spe∏nienia
warunków okreÊlonych w ust. 12 i 13.

2) wymagane instalacje s∏u˝àce regeneracji olejów
odpadowych;

11.34) Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzgl´dnia si´ produktów, które sà cz´Êciami
sk∏adowymi lub przynale˝noÊciami towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju
w drodze wewnàtrzwspólnotowej dostawy.

3) spe∏nienie wymagaƒ wynikajàcych z przepisów
o odpadach.

11a.35) Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, do
masy lub iloÊci wprowadzonych na rynek opakowaƒ
lub produktów nie wlicza si´ produktów i produktów
w opakowaniach, które zosta∏y wyeksportowane lub
opuÊci∏y terytorium kraju w drodze wewnàtrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsi´biorc´
innego ni˝ wytwórca tych produktów lub produktów
w opakowaniach, na podstawie dokumentów potwierdzajàcych ten eksport lub wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ produktów lub produktów w opakowaniach.
11b.35) Do rzeczywiÊcie osiàgni´tego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych nie wlicza si´ importu oraz wewnàtrzwspólnotowego nabycia odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych, które poddaje si´ odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.
11c.36) Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów
odpadowych wlicza si´ wy∏àcznie mas´ olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 39 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Art. 3a.37) W przypadku wprowadzenia na rynek
krajowy produktu w opakowaniu wielomateria∏owym,
ca∏à mas´ tego opakowania uwzgl´dnia si´ w masie
opakowaƒ, których rodzaje wymieniono w za∏àczniku
nr 1 do ustawy, wed∏ug rodzaju materia∏u, którego
zawartoÊç w masie opakowania wielomateria∏owego
jest najwi´ksza.
Art. 4. 1. Obowiàzek, o którym mowa w art. 3
ust. 1, mo˝e byç realizowany przez przedsi´biorc´:
1) samodzielnie albo
2) za poÊrednictwem organizacji odzysku, zwanej
dalej „organizacjà”.
1a.38) Obowiàzek, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
mo˝e byç realizowany samodzielnie przez przedsi´biorc´, który we w∏asnym zakresie poddaje odzyskowi
lub recyklingowi zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w przepisach o odpadach wy∏àcznie wytworzone
przez siebie odpady opakowaniowe lub pou˝ytkowe,
z zastrze˝eniem ust. 1b.

12. Przedsi´biorca produkujàcy w kraju oleje smarowe z udzia∏em wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzàcych z regeneracji mo˝e je w∏àczyç do
rzeczywiÊcie uzyskanego poziomu recyklingu, je˝eli:

1b.38) Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1a,
mo˝e obowiàzek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, realizowaç tak˝e poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych poprzez zorganizowanà
przez siebie sieç ich selektywnego zbierania, takiego
samego rodzaju i w takiej samej masie lub iloÊci jak
powsta∏e z wprowadzonych przez siebie na terytorium
kraju produktów lub produktów w opakowaniach.

1) posiada specjalistycznà instalacj´ umo˝liwiajàcà
prowadzenie procesu regeneracji;

2. Organizacja przejmuje od przedsi´biorcy obcià˝ajàce go obowiàzki na podstawie umowy.

2) posiada zezwolenie wymagane
o ochronie Êrodowiska;

przepisami

3) uzyskane produkty spe∏niajà normy okreÊlone
w przepisach odr´bnych.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki, jakie powinien spe∏niç przedsi´biorca produkujàcy w kraju oleje smarowe z udzia∏em wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzàcych z regeneracji, w celu w∏àczenia ich do rzeczywiÊcie uzyskanego poziomu recyklingu, uwzgl´dniajàc w nim:
1) potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska wykorzystania olejów odpadowych;
———————
34)
35)

36)

W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.
Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 54
pkt 4 lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.
Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. g ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

3.39) Przedsi´biorca lub organizacja mo˝e zleciç
wykonanie poszczególnych czynnoÊci zwiàzanych
z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów
spe∏niajàcemu wymagania okreÊlone w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
4.40) W przypadku otwarcia likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci organizacji, obowiàzki ponownie obcià˝ajà przedsi´biorc´ w stosunku do iloÊci lub masy
opakowaƒ i produktów wprowadzonych przez niego
na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu otwarcia likwidacji lub og∏oszeniu upad∏oÊci. Od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu otwarcia likwidacji lub og∏oszeniu upad———————
37)
38)
39)
40)

Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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∏oÊci wygasajà umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte z tà organizacjà.
5.40) Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 4, ma
obowiàzek z∏o˝enia sprawozdania spe∏niajàcego wymagania wynikajàce z art. 10 i art. 15 za okres od dnia
wygaÊni´cia umowy z organizacjà, o którym mowa
w ust. 4, do koƒca roku kalendarzowego lub do dnia
przej´cia obowiàzków przez innà organizacj´.
Art. 5. 1. Organizacja mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç
wy∏àcznie w formie spó∏ki akcyjnej.
2. Przedmiotem dzia∏ania organizacji mo˝e byç
wy∏àcznie dzia∏alnoÊç zwiàzana z organizowaniem, zarzàdzaniem lub prowadzeniem przedsi´wzi´ç zwiàzanych z odzyskiem, a w szczególnoÊci z recyklingiem
odpadów, a tak˝e edukacja ekologiczna.
3. Firma organizacji zawiera oznaczenie „organizacja odzysku”.
4. Do u˝ywania oznaczenia wskazanego w ust. 3 sà
uprawnione wy∏àcznie organizacje utworzone zgodnie
z niniejszà ustawà.
Art. 6. 1. Kapita∏ zak∏adowy organizacji powinien
wynosiç co najmniej 1 000 000 z∏otych, a ponadto nie
mo˝e byç zebrany w drodze publicznej subskrypcji,
z zastrze˝eniem art. 43.
2. Kapita∏ zak∏adowy organizacji powinien byç pokryty w ca∏oÊci wk∏adem pieni´˝nym i wp∏acony w ca∏oÊci przed z∏o˝eniem wniosku o zarejestrowanie organizacji.
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Art. 9. 1.41) Przedsi´biorca rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç polegajàcà na wytwarzaniu, imporcie lub wewnàtrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których mowa w za∏àcznikach
nr 2 i 3 do ustawy, jest obowiàzany bez wezwania z∏o˝yç zawiadomienie o tym fakcie marsza∏kowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
2.42) Za dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, uwa˝a si´ dat´ pierwszego wprowadzenia
na terytorium kraju lub powstania pierwszego d∏ugu
celnego dla produktu w opakowaniu wymienionym
w za∏àczniku nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego w za∏àcznikach nr 2 lub 3 do ustawy.
3. Przedsi´biorca jest obowiàzany w terminie
14 dni z∏o˝yç zawiadomienie marsza∏kowi województwa
o fakcie likwidacji dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, powinno zawieraç:
1) nazw´ i siedzib´ lub imi´ i nazwisko oraz adres
przedsi´biorcy;
2) dat´ rozpocz´cia lub likwidacji dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1;
3) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci;
4) wskazanie sposobu wykonania obowiàzku, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

3. Kapita∏ zak∏adowy organizacji nie mo˝e pochodziç z po˝yczki lub kredytu ani byç obcià˝ony w jakikolwiek sposób.

5. Je˝eli dane, o których mowa w ust. 4, ulegnà
zmianie, przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏osiç jà
marsza∏kowi województwa nie póêniej ni˝ do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a zmiana.

4. Organizacja ma obowiàzek utrzymywania kapita∏ów w∏asnych w wysokoÊci co najmniej po∏owy
minimalnego kapita∏u zak∏adowego okreÊlonego
w ust. 1.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 3, kierujàc si´ potrzebà
ujednolicenia zawiadomieƒ.

5. Akcje organizacji mogà byç wy∏àcznie akcjami
imiennymi i nie mogà byç zamienione na akcje na
okaziciela.

Art. 10. 1. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1, jest obowiàzany do z∏o˝enia sprawozdania
rocznego, zawierajàcego informacje o:

6. Organizacja nie mo˝e wydawaç akcji o szczególnych uprawnieniach.

1) nazwie i siedzibie lub imieniu i nazwisku oraz adresie przedsi´biorcy;

Art. 7. Organizacja jest obowiàzana z∏o˝yç marsza∏kowi województwa, w terminie dwóch tygodni po
jej zarejestrowaniu, odpis statutu i wypis z rejestru sàdowego lub postanowienie o wpisie do rejestru sàdowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich
zmian dokonanych w statucie lub rejestrze sàdowym.

2)43) odpowiednio masie lub iloÊci opakowaƒ, wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których wprowadzi∏ na rynek krajowy produkty, lub
wprowadzonych na rynek krajowy produktów wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje;

Art. 8. Organizacja jest zobowiàzana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej
przez przedsi´biorców. Obowiàzek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiàzków informacyjnych wynikajàcych z niniejszej ustawy oraz przypadków, w których
przepisy prawa nakazujà ujawnienie tajemnicy.

———————
41)
42)
43)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
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3)44) odpowiednio masie lub iloÊci poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje i wed∏ug
sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów
pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich
rodzaje;
4) osiàgni´tych poziomach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje.
2. Organizacja jest obowiàzana do z∏o˝enia sprawozdania rocznego, zawierajàcego informacje o:
1) nazwie i siedzibie oraz adresie organizacji;
2) wykazie przedsi´biorców, w imieniu których dzia∏a∏a;
3)45) odpowiednio masie lub iloÊci opakowaƒ, wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których
przedsi´biorcy wymienieni w wykazie wprowadzili
na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na
rynek krajowy przez przedsi´biorców produktów,
wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje;
4)46) odpowiednio masie lub iloÊci poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje i wed∏ug
sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów
pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich
rodzaje;
5) osiàgni´tych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje.
3. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1
i 2, sk∏adane sà marsza∏kowi województwa w terminie
do dnia 31 marca nast´pnego roku.
4.47) Sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
sk∏adajà przedsi´biorcy i organizacje, które sporzàdzajà sprawozdania, o których mowa w art. 15.
Art. 11.48) 1. Przedsi´biorca i organizacja sà obowiàzani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmujàcej informacje, o których mowa odpowiednio
w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i 3.
2. Informacje, o których mowa odpowiednio
w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4, sà ustalane na
podstawie dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie
odzysk i odr´bnie recykling.
———————
44)

45)
46)

47)
48)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.
Dodany przez art. 3 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3.49) Mas´ lub iloÊç odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz sposób odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustala si´ na podstawie dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling, które prowadzàcy odzysk lub recykling
jest obowiàzany wydaç na wniosek przedsi´biorcy lub
organizacji, przekazujàcych odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wp∏ywu wniosku.
4. Prowadzàcy odzysk lub recykling sporzàdza dokumenty potwierdzajàce odr´bnie odzysk i odr´bnie
recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla przekazujàcego
odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla
przyjmujàcego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.
5. W przypadku gdy przedsi´biorca lub organizacja
korzysta z us∏ug innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek
o wydanie dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie
odzysk i odr´bnie recykling przedsi´biorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który
w imieniu przedsi´biorcy lub organizacji przedk∏ada
go prowadzàcemu odzysk lub recykling.
6. Egzemplarze dokumentów potwierdzajàcych
odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling, o których mowa
w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsi´biorcy lub
organizacji przekazujàcych odpady do odzysku i recyklingu, prowadzàcy odzysk lub recykling jest obowiàzany przekazaç do wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska w∏aÊciwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ârodowiska, w terminie 30 dni od dnia
wp∏ywu tego wniosku.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz szczegó∏owe zasady wystawiania tych dokumentów, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia tych dokumentów oraz
zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci rozliczania obowiàzku, o którym mowa w art. 3 ust. 1.
8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnàtrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania
odzyskowi lub recyklingowi, mas´ lub iloÊç odpadów
ustala si´ na podstawie dokumentu potwierdzajàcego
ten eksport lub faktury potwierdzajàcej wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ odpadów.
8a.50) W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi przedsi´biorca
———————
49)

50)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.
Dodany przez art. 6 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.
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jest obowiàzany przedstawiç równie˝ oÊwiadczenie,
˝e odzysk lub recykling odbywa si´ w instalacjach
spe∏niajàcych takie same wymagania jak okreÊlone
dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.
9. W przypadku gdy przedsi´biorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, mas´ lub iloÊç odpadów
poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala si´ na
podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsi´biorc´.
10. Przedsi´biorca i organizacja sà obowiàzani do
przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa
w ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 15, przez 5 lat, liczàc od
koƒca roku kalendarzowego, którego dotyczà.
Art. 11a.51) Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2, którzy wykonali obowiàzek, o którym mowa w art. 3, w wielkoÊci przekraczajàcej wymagany
w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, mogà
rozliczyç mas´ lub iloÊç odpadów opakowaniowych lub
pou˝ytkowych przekraczajàcà wymagany poziom odzysku lub recyklingu w nast´pnym roku kalendarzowym.
Rozdzia∏ 3
Op∏ata produktowa
Art. 12. 1. Rozliczenie wykonania obowiàzku, o którym mowa w art. 3, nast´puje na koniec roku kalendarzowego.
2. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2, którzy nie wykonali obowiàzku, o którym mowa
w art. 3, sà obowiàzani do wp∏acania op∏aty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiàgni´cia
wymaganego poziomu:
1) odzysku;
2) recyklingu.
2a.52) Do ponoszenia op∏aty produktowej jest obowiàzany równie˝ przedsi´biorca, który nie wykonuje
obowiàzku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych w sposób
okreÊlony w art. 4 ust. 1.
3.53)

Op∏at´ produktowà oblicza si´ jako iloczyn
stawki op∏aty i ró˝nicy pomi´dzy wymaganym a osiàgni´tym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej
na wielkoÊç wyra˝onà w masie albo iloÊci produktów
lub opakowaƒ, z wy∏àczeniem przedsi´biorcy wprowadzajàcego na rynek krajowy akumulatory kwasowo-o∏owiowe.
———————
51) Dodany

przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
52) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
53) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 7 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4, oraz art. 1 pkt 9 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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3a.54) Szczegó∏owy sposób obliczania op∏aty produktowej nale˝nej od przedsi´biorcy lub organizacji
z tytu∏u niewykonania obowiàzku odzysku, o którym
mowa w art. 3 ust. 2a, okreÊla za∏àcznik nr 5 do ustawy.
4.55) Op∏at´ produktowà oblicza si´ oddzielnie dla
ka˝dego rodzaju opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w za∏àczniku nr 2 do ustawy (z wy∏àczeniem produktów
okreÊlonych w poz. 1) oraz w za∏àczniku nr 3 do ustawy.
5.56) Nie wnosi si´ op∏aty produktowej, której ∏àczna roczna wysokoÊç dla opakowaƒ wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy nie przekracza 50 z∏.
Art. 13. Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej
stanowi:
1)57) masa w kilogramach — dla opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w poz. 1, 3 i 4 58) w za∏àczniku
nr 3 do ustawy;
2) iloÊç w sztukach — dla produktów wymienionych
w za∏àczniku nr 2 do ustawy oraz dla produktów
wymienionych w poz. 2 w za∏àczniku nr 3 do ustawy.
Art. 14. 1.59) Maksymalna stawka op∏aty produktowej wynosi:
1) dla opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do
ustawy — 3,84 z∏ za 1 kg;
2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w za∏àczniku nr 2 do ustawy — 64,14 z∏ za sztuk´;
3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w za∏àczniku nr 2 do ustawy — 6,41 z∏ za sztuk´;
4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w za∏àczniku nr 3 do ustawy — 2,57 z∏ za 1 kg;
5)60) dla produktów wymienionych w poz. 2 w za∏àczniku nr 3 do ustawy — 3,84 z∏ za sztuk´;
———————
54)
55)
56)
57)
58)
59)

60)

Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Uchylona przez art. 6 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; w zakresie dotyczàcym akumulatorów niklowo-˝elazowych oraz innych akumulatorów
elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.
Obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 61.
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5) (uchylony);61)

6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w za∏àczniku nr 3 do ustawy — 2,57 z∏ za 1 kg dla opony nowej i u˝ywanej regenerowanej (bie˝nikowanej)
oraz 10,26 z∏ za 1 kg dla opony u˝ywanej nieregenerowanej (niebie˝nikowanej).
7) (uchylony).62)
2. Stawki op∏at, okreÊlone w ust. 1, podlegajà
z dniem 1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´temu w ustawie bud˝etowej za
rok poprzedni.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, nie
póêniej ni˝ w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokoÊç maksymalnych stawek op∏at produktowych na nast´pny rok.
4.63) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszczególnych
opakowaƒ i produktów, o których mowa w ust. 1, kierujàc si´ negatywnym oddzia∏ywaniem na Êrodowisko
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych z tych
produktów i opakowaƒ, kosztami ich zagospodarowania lub wzrostem Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em przyj´tego
w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni.
1.64)

Przedsi´biorca i organizacja, o których
Art. 15.
mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, sà obowiàzani do z∏o˝enia
marsza∏kowi województwa rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej zawierajàcego informacje o:
1) wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej, z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ lub produktów i okreÊleniem odpowiednio ich masy lub
iloÊci,
2) odpowiednio masie lub iloÊci opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których
przedsi´biorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez
przedsi´biorców produktów wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje,
———————
61)

62)
63)
64)

Przez art. 89 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495), który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r., stosownie do art. 96 pkt 4 tej ustawy.
Przez art. 6 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.
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3) odpowiednio masie lub iloÊci poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje i wed∏ug
sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów
pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich
rodzaje,
4) osiàgni´tych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje
w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego
nast´pujàcego po roku, którego op∏ata dotyczy.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierujàc si´
potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ.
Art. 16. 1. Obowiàzek wp∏acenia op∏aty produktowej, obliczonej w sposób okreÊlony w art. 12, powstaje na koniec roku kalendarzowego.
2. Op∏ata produktowa jest wp∏acana na odr´bny
rachunek bankowy urz´du marsza∏kowskiego do dnia
31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego op∏ata dotyczy.
Art. 17. 1.65) W razie stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca lub organizacja, pomimo cià˝àcego obowiàzku, nie
dokona∏a wp∏aty op∏aty produktowej lub dokona∏a
wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej, marsza∏ek
województwa wydaje decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty produktowej.
2. W przypadku niewykonania decyzji okreÊlonej
w ust. 1 marsza∏ek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkowà op∏at´ produktowà w wysokoÊci odpowiadajàcej 50 % kwoty niewp∏aconej op∏aty produktowej.
3. Termin p∏atnoÊci op∏at, o których mowa w ust. 1
i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç op∏aty sta∏a si´ ostateczna.
Art. 18. 1. W razie nieterminowego uiszczenia
op∏at produktowych lub uiszczenia ich w wysokoÊci
ni˝szej od kwoty nale˝nej naliczane sà odsetki za zw∏ok´ w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w przepisach dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa.
2. Do op∏at produktowych stosuje si´ przepisy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Obowiàzek wp∏acenia op∏aty produktowej
przedawnia si´ z up∏ywem 5 lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, w którym wp∏ata powinna nastàpiç.
Art. 19. Do ponoszenia op∏at produktowych stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà marsza∏kowi województwa.
———————
65)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
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Rozdzia∏ 4

Op∏ata depozytowa
Art. 20. 1. Sprzedawca detaliczny akumulatora
kwasowo-o∏owiowego66) jest obowiàzany przy jego
sprzeda˝y do przyj´cia zu˝ytego akumulatora.
2. Sprzedawca detaliczny jest obowiàzany do pobrania op∏aty depozytowej, je˝eli przy sprzeda˝y akumulatora kwasowo-o∏owiowego66) kupujàcy nie przekaza∏ mu zu˝ytego akumulatora.
3. Stawka op∏aty depozytowej wynosi 30 z∏ za sztuk´.
4. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1,
przy sprzeda˝y akumulatora kwasowo-o∏owiowego66)
potwierdza na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym
wysokoÊç pobranej op∏aty depozytowej.
Art. 21. 1. Sprzedawca detaliczny, który pobra∏
op∏at´ depozytowà, jest obowiàzany, w terminie
30 dni od daty sprzeda˝y akumulatora kwasowo-o∏owiowego66), przyjàç zu˝yty akumulator i zwróciç op∏at´ depozytowà. Sprzedawca detaliczny potwierdza
zwrot op∏aty depozytowej na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.
2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1,
jest obowiàzany do umieszczenia w punkcie sprzeda˝y akumulatora kwasowo-o∏owiowego66), w widocznym miejscu, wywieszki informujàcej o:
1)67) warunkach i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora i odbioru op∏aty depozytowej w punkcie sprzeda˝y detalicznej i punktach systemu zbierania
zu˝ytych akumulatorów, zorganizowanych przez
przedsi´biorców, których akumulatory kwasowo-o∏owiowe sprzedaje;
2) okreÊlonym w przepisach o Inspekcji Handlowej,
prawie sk∏adania skarg i wniosków, dotyczàcych
nieprawid∏owoÊci w realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z ustawy przez sprzedawc´ detalicznego;
3) instytucji, do której nale˝y sk∏adaç skargi i wnioski
dotyczàce nieprawid∏owoÊci w realizacji przez
sprzedawc´ zobowiàzaƒ wynikajàcych z ustawy.
Art. 22. Sposób magazynowania zu˝ytych akumulatorów przez sprzedawc´ detalicznego nie mo˝e naruszaç przepisów szczególnych o zasadach odzysku,
unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
niebezpiecznych.
Art. 23. 1.68) Przedsi´biorca wytwarzajàcy, importujàcy lub dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowego nabycia akumulatorów kwasowo-o∏owiowych jest obo———————
66)
67)
68)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.
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wiàzany do∏àczyç do produktu informacj´ o warunkach i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora oraz o w∏asnych punktach systemu zbierania tego odpadu.
2. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany do odebrania na w∏asny koszt od sprzedawcy detalicznego, o którym mowa w art. 20 ust. 1
i art. 21 ust. 1, zu˝ytych akumulatorów i przekazania
ich do recyklingu na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
3.69) Je˝eli zwrot pobranej op∏aty depozytowej
w punkcie sprzeda˝y detalicznej jest niemo˝liwy z powodu jego likwidacji lub przerwy w dzia∏alnoÊci,
przedsi´biorca wytwarzajàcy, importujàcy lub wewnàtrzwspólnotowo nabywajàcy akumulatory kwasowo-o∏owiowe jest obowiàzany, przez w∏asne punkty
systemu zbierania, do przyj´cia zu˝ytego akumulatora
wprowadzonego przez niego do obrotu i zwrotu op∏aty depozytowej, w terminie 45 dni od dnia sprzeda˝y
produktu.
4. Zwrot op∏aty depozytowej w przypadku okreÊlonym w ust. 3 nast´puje za potwierdzeniem na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym, o którym mowa
w art. 20 ust. 4.
5. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany na w∏asny koszt odebraç wszystkie zu˝yte
akumulatory z innych miejsc ni˝ punkty sprzeda˝y detalicznej i przekazaç je do recyklingu.
Rozdzia∏ 5
Obowiàzki organów administracji publicznej
Art. 24. 1. Marsza∏ek województwa jest obowiàzany do przesy∏ania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska oraz Narodowemu Funduszowi sprawozdania zawierajàcego informacj´ o:
1) wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy
opakowaƒ i produktów, z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ i produktów, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub iloÊci,
2)70) osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, z wyszczególnieniem
odpowiednio masy lub iloÊci i sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów pou˝ytkowych,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje,
3) wp∏ywach z op∏at produktowych wraz z odsetkami, z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ i produktów
w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego
nast´pujàcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
———————
69)
70)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 11 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 ust. 3 tej ustawy.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà
ujednolicenia sprawozdaƒ.
Art. 25. Przez marsza∏ka województwa oraz urzàd
marsza∏kowski rozumie si´ marsza∏ka województwa lub
urzàd marsza∏kowski w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
lub miejsce zamieszkania przedsi´biorcy wprowadzajàcego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy lub produkty
wymienione w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy, oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego lub Urzàd
Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego.
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roku, którego op∏ata dotyczy, Narodowy Fundusz
przekazuje 70 % zgromadzonych Êrodków wojewódzkim funduszom na zasadach okreÊlonych w ust. 4.
3.74) Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia
30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, przekazujà gminom (zwiàzkom gmin) Êrodki, o których mowa
w ust. 2, na zasadach okreÊlonych w ust. 4.
4. Ârodki pochodzàce z op∏at produktowych za
opakowania, powi´kszone o przychody z oprocentowania, przekazywane sà wojewódzkim funduszom,
a nast´pnie gminom (zwiàzkom gmin), proporcjonalnie do iloÊci odpadów opakowaniowych przekazanych
do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele,
o których mowa w ust. 5.

Art. 26. Nadzór nad wykonaniem przez sprzedawców detalicznych i przedsi´biorców obowiàzków wynikajàcych z rozdzia∏u 4 ustawy sprawuje Inspekcja
Handlowa.

5. Pozosta∏e Êrodki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:

Rozdzia∏ 6

1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

Zasady gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi
z op∏aty produktowej

2)75) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnego
zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Art. 27. 1. Urz´dy marsza∏kowskie prowadzà odr´bne rachunki bankowe w celu gromadzenia i odpowiedniego przekazywania wp∏ywów z op∏aty produktowej.

Art. 30.76) 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej
od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 2—4 w za∏àczniku nr 2 do ustawy
sà gromadzone na odr´bnym rachunku bankowym
Narodowego Funduszu.

2.71) Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej oraz dodatkowej op∏aty produktowej, o której mowa w art. 17
ust. 2, powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urz´dów marsza∏kowskich, o których mowa w ust. 3, urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie 30 dni po
up∏ywie ka˝dego kwarta∏u na odr´bny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.
3.71) Wp∏ywy z op∏at produktowych w wysokoÊci 2 % stanowià dochody bud˝etu województwa samorzàdowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji nale˝noÊci z tytu∏u op∏at produktowych i obs∏ug´ administracyjnà systemu op∏at produktowych.
Art. 28. (uchylony).72)
1.73)

Art. 29.
Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej
od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy sà gromadzone na odr´bnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy
Fundusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:
1) odzysku i recyklingu odpadów pou˝ytkowych powsta∏ych z akumulatorów niklowo-kadmowych,
niklowo-˝elazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych;
2)77) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnego
zbierania i recyklingu odpadów pou˝ytkowych
z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-˝elazowych, innych akumulatorów elektrycznych
oraz baterii i ogniw galwanicznych;
3)78) selektywnego zbierania odpadów pou˝ytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-˝elazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych wykonywanych przez gminy (zwiàzki gmin).
———————
75)

2.74) W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia
30 listopada roku kalendarzowego nast´pujàcego po
———————

76)

71)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
72) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
73) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

77)
78)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; w zakresie dotyczàcym akumulatorów niklowo-˝elazowych oraz innych akumulatorów
elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.
Dodany przez art. 6 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.
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Art. 31. (uchylony).79)
Art. 32. 1.80) Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej
od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 3 w za∏àczniku nr 3 do ustawy sà
gromadzone na odr´bnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.
2.81) Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy
Fundusz przeznacza na finansowanie przedsi´wzi´ç,
w tym edukacji ekologicznej, prowadzàcych do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów pou˝ytkowych z opon oraz na finansowanie dzia∏aƒ wykonywanych przez gminy (zwiàzki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów pou˝ytkowych z opon.
Art. 33. 1.82) Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej
od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 1 w za∏àczniku nr 3 do ustawy sà
gromadzone na odr´bnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.
2.83) Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy
Fundusz przeznacza na finansowanie:
1) zbierania i regeneracji odpadów pou˝ytkowych
z olejów smarowych oraz na edukacj´ ekologicznà
w tym zakresie;
2) dzia∏aƒ wykonywanych przez gminy (zwiàzki
gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów pou˝ytkowych z olejów smarowych.
Art. 34.84) 1.85) Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów
wymienionych w poz. 2 w za∏àczniku nr 3 do ustawy
sà gromadzone na odr´bnym rachunku bankowym
Narodowego Funduszu.
2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy
Fundusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:
1) odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
pou˝ytkowych z lamp wy∏adowczych;
2)86) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnego
zbierania i recyklingu odpadów pou˝ytkowych
z lamp wy∏adowczych;
———————
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)

Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 88.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

Poz. 607

3)87) selektywnego zbierania odpadów pou˝ytkowych z lamp wy∏adowczych wykonywanych przez
gminy (zwiàzki gmin).
Art. 34. (uchylony).88)

Art. 34a. (uchylony).89)
Art. 35. 1.90) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarzàd zwiàzku gmin) jest obowiàzany do sporzàdzenia
rocznego sprawozdania zawierajàcego informacje o:
1) rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych zebranych przez gmin´ (zwiàzek gmin) lub podmiot
dzia∏ajàcy w ich imieniu;
2) rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych przekazanych przez gmin´ (zwiàzek gmin) lub podmiot
dzia∏ajàcy w ich imieniu do odzysku i recyklingu;
3) wydatkach poniesionych na dzia∏ania okreÊlone
w pkt 1 i 2.
2.90) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarzàd
zwiàzku gmin) jest obowiàzany przechowywaç przez
5 lat dokumenty potwierdzajàce przekazanie odpadów
opakowaniowych do odzysku i recyklingu.
3.91) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) (zarzàd zwiàzku gmin)
przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego dotyczy
sprawozdanie, marsza∏kowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
siedzib´ gminy (zwiàzku gmin).
4.92) Wojewódzkie fundusze sà obowiàzane przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
oraz Narodowemu Funduszowi zbiorczà informacj´
o rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa
oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie
do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego dotyczy informacja, a w terminach do dnia 15 lipca i 31 grudnia — informacj´
o przekazanych gminom (zwiàzkom gmin) Êrodkach
pochodzàcych z op∏at produktowych za opakowania.
———————
87)
88)
89)

90)

91)
92)

Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.
Przez art. 89 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61.
Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; uchylony przez art. 6 pkt 18 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 16.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 93 lit. a ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 93 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 90.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki i ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i kryteria gospodarowania Êrodkami
z op∏at produktowych, kierujàc si´ koniecznoÊcià
uproszczenia procedur przyznawania Êrodków i u∏atwienia korzystania z nich.
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biorcy lub organizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzajàcego odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling prowadzàcemu odzysk lub recykling
podlega karze grzywny.
Art. 38. Sprzedawca detaliczny akumulatorów
kwasowo-o∏owiowych66), który:

Rozdzia∏ 7

1) nie przyjmuje zu˝ytego akumulatora lub nie zwraca op∏aty depozytowej, lub

Przepisy karne

2)96) nie umieszcza w punkcie sprzeda˝y informacji
o systemie zbierania zu˝ytych akumulatorów,

Art. 37. Kto b´dàc przedsi´biorcà prowadzàcym
organizacj´ odzysku lub dzia∏alnoÊç polegajàcà na wytwarzaniu, imporcie lub wewnàtrzwspólnotowym
nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—3 do ustawy:93)
1) nie sk∏ada zawiadomienia o rozpocz´ciu lub likwidacji tej dzia∏alnoÊci marsza∏kowi województwa,
lub nie zawiadamia o zmianach w dzia∏alnoÊci, lub
sk∏ada zawiadomienia nierzetelne, lub
2) nie sk∏ada sprawozdaƒ o opakowaniach lub produktach, osiàgni´tych poziomach odzysku lub recyklingu oraz o nale˝nej op∏acie produktowej lub
sk∏ada sprawozdania nierzetelne,
podlega karze grzywny.

podlega karze grzywny.
Art. 39. Przedsi´biorca lub importer wprowadzajàcy
do obrotu akumulatory kwasowo-o∏owiowe66), który:
1)97) nie do∏àcza do akumulatorów kwasowo-o∏owiowych informacji o warunkach i trybie zwrotu zu˝ytych akumulatorów oraz o punktach systemu zbierania odpadów,
2) nie odbiera od sprzedawców detalicznych lub z innych miejsc ni˝ punkty sprzeda˝y detalicznej zu˝ytych akumulatorów,
podlega karze grzywny.
Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w art. 37—39 nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 37a.94) Kto, prowadzàc odzysk lub recykling:
Rozdzia∏ 8

1) odmawia wydania dokumentu potwierdzajàcego
odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling przedsi´biorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierajàcy informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11
ust. 3, lub
2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzajàcego odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling do
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska,
lub nie przekazuje go w terminie, o którym mowa
w art. 11 ust. 6,

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 41. (pomini´ty).98)
Art. 42. (pomini´ty).98)
Art. 43. Do dnia 1 stycznia 2003 r. kapita∏ zak∏adowy spó∏ek akcyjnych—organizacji odzysku mo˝e wynosiç 500 tys. z∏.

podlega karze grzywny.

Art. 44. (pomini´ty).98)

37b.95)

Art.
Kto b´dàc posiadaczem odpadów, wykonujàcym us∏ug´ polegajàcà na przekazywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsi´———————
93)

94)
95)

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 6 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 6 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

Art. 45. (pomini´ty).98)
Art. 46. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
———————
96)
97)
98)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Zamieszczony w obwieszczeniu.
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 11 maja 2001 r.

Za∏àcznik nr 199)

RODZAJE OPAKOWA¡
Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaje opakowaƒ (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych

2

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z aluminium

3

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

4

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury

5

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania ze szk∏a gospodarczego, poza ampu∏kami

6

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z materia∏ów naturalnych (drewna i tekstyliów)

7100) (uchylona)

Za∏àcznik nr 1101)

RODZAJE OPAKOWA¡
Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaje opakowaƒ (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych

2

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z aluminium

3

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

4

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury

5

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania ze szk∏a gospodarczego, poza ampu∏kami

6

bez wzgl´du na symbol PKWiU opakowania z drewna

———————
99)
100)
101)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.,
stosownie do art. 11 tej ustawy; obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 101.
Przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16; stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.,
stosownie do art. 14 tej ustawy.
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Za∏àcznik nr 2102)

RODZAJE PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

1

31.40.21
31.40.22

akumulatory kwasowo-o∏owiowe

2

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-˝elazowe oraz inne akumulatory
elektryczne (wielkogabarytowe)

3

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-˝elazowe oraz inne akumulatory
elektryczne (ma∏ogabarytowe)

4

31.40.1,
z wy∏àczeniem

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich cz´Êci,
z wy∏àczeniem:

31.40.12

cz´Êci ogniw i baterii galwanicznych
Za∏àcznik nr 3103)

RODZAJE POZOSTA¸YCH PRODUKTÓW
Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

1

2

3

1

23.20.18-50
z wy∏àczeniem:
23.20.18-50.10
23.20.18-50.40
23.20.18-50.60

oleje smarowe,
z wy∏àczeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych ni˝ proces specyficzny
oleje bia∏e, parafina ciek∏a
mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegajàce przyleganiu do
form, oleje antykorozyjne

23.20.18.50-80

oleje smarowe pozosta∏e oraz pozosta∏e oleje

23.20.40

oleje odpadowe

2104)

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

lampy wy∏adowcze, z wy∏àczeniem Êwietlówek kompaktowych

2105)

(uchylona)

3

25.11.11
25.11.13-55.00
25.11.13-57.00
25.11.14-04
25.11.14-06.00
25.11.14-08.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia <= 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia > 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach
i maszynach rolniczych i leÊnych
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego
i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyÊle
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bie˝nikiem daszkowym lub podobnym, pozosta∏e

———————
102)

103)
104)
105)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; w zakresie dotyczàcym akumulatorów niklowo-˝elazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 105.
Przez art. 89 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61.
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2

3

25.11.14-10.00

opony pozosta∏e, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.11.20

opony u˝ywane pneumatyczne z gumy

25.12.10-30.00

opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach
osobowych

25.12.10-50.00

opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach
i samochodach ci´˝arowych

25.12.10-90.00

opony bie˝nikowane z gumy, pozosta∏e

(uchylona)

Za∏àcznik nr 4107)

DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
I POU˚YTKOWYCH W STOSUNKU DO MASY LUB ILOÂCI WPROWADZONYCH NA RYNEK KRAJOWY,
W DRODZE SPRZEDA˚Y LUB IMPORTU, OPAKOWA¡ I PRODUKTÓW
Odpad powsta∏y z:
Poz.
rodzaj produktów

symbol PKWiU

2

3

1
1

opakowania razem

Poziom
odzysku

Poziom
recyklingu

4

5

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

501)

251) 2)

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

251)

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

401)

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

201)

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

481)

opakowania ze szk∏a gospodarczego, poza
ampu∏kami

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

381)

opakowania z materia∏ów naturalnych
(drewna i tekstyliów)

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

151) 2)

8

akumulatory kwasowo-o∏owiowe

31.40.21
31.40.22

wszystkie
zg∏oszone

wszystkie
zebrane

9

akumulatory niklowo-kadmowe
(wielkogabarytowe)

31.40.23

60

60

akumulatory niklowo-kadmowe
(ma∏ogabarytowe)

31.40.23

40

40

akumulatory niklowo-˝elazowe oraz inne akumula31.40.23
tory elektryczne (wielkogabarytowe)

40

40

akumulatory niklowo-˝elazowe oraz inne akumulatory elektryczne (ma∏ogabarytowe)
31.40.23

20

20

2

opakowania z tworzyw sztucznych

3

opakowania z aluminium

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

5

opakowania z papieru i tektury

6108)
7

10
11
12

———————
106)
107)
108)

Przez art. 6 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
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2

3

13109)

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich cz´Êci,
z wy∏àczeniem:
cz´Êci ogniw i baterii galwanicznych

31.40.1
z wy∏àczeniem
31.40.12

14

oleje smarowe, z wy∏àczeniem:

23.20.18-50
z wy∏àczeniem:

4

5

25

253)

50

354)

40

40

75

15

— oleje smarowe do przeprowadzania przemian
chemicznych innych ni˝ proces specyficzny
23.20.18-50.10
— oleje bia∏e, parafina ciek∏a

23.20.18-50.40

— mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegajàce przyleganiu do form, oleje antykorozyjne
23.20.18-50.60

15110)

— oleje smarowe pozosta∏e oraz pozosta∏e oleje

23.20.18-50.80

— oleje odpadowe

23.20.40

lampy wy∏adowcze, z wy∏àczeniem Êwietlówek bez wzgl´du na
kompaktowych
symbol PKWiU

15111)

(uchylona)

16

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
25.11.11
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia <= 121
25.11.13-55.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia > 121
25.11.13-57.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leÊnych
25.11.14-04
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów
transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyÊle
25.11.14-06.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bie˝nikiem
daszkowym lub podobnym, pozosta∏e
25.11.14-08.00
opony pozosta∏e, nowe, pneumatyczne z gumy,
gdzie indziej niesklasyfikowane
25-11.14-10.00
opony u˝ywane pneumatyczne z gumy

25.11.20

opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
25.12.10-30.00
opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych
25.12.10-50.00
opony bie˝nikowane z gumy, pozosta∏e
17
1)

2)
3)
4)

25.12.10-90.00

(uchylona)112)

Nie dotyczy opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt z produktami leczniczymi okreÊlonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowaƒ po Êrodkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych.
Nie dotyczy palet drewnianych.
Nie dotyczy ogniw cynkowo-w´glowych i alkalicznych.
Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.

———————
109)
110)
111)
112)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 111.
Przez art. 89 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61.
Przez art. 6 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
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Za∏àcznik nr 4a113)

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POU˚YTKOWYCH
DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.
Odpad powsta∏y z:

Poziom

Poz.
rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysku

recyklingu

2

3

4

5

1
1

opakowania razem

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

601)

nie mniej ni˝ 55
i nie wi´cej ni˝ 801)

2

opakowania z tworzyw sztucznych

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

22,51), 2)

3

opakowania z aluminium

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

501)

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

501)

5

opakowania z papieru i tektury

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

601)

6

opakowania ze szk∏a gospodarczego,
poza ampu∏kami

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

601)

7

opakowania z drewna

bez wzgl´du na
symbol PKWiU

—

151)

8

akumulatory kwasowo-o∏owiowe

31.40.21 31.40.22 wszystkie zg∏o- wszystkie zebrane
szone

9

akumulatory niklowo-kadmowe
(wielkogabarytowe)

31.40.23

60

60

10

akumulatory niklowo-kadmowe
(ma∏ogabarytowe)

31.40.23

40

40

11

akumulatory niklowo-˝elazowe oraz
inne akumulatory elektryczne
(wielkogabarytowe)

31.40.23

40

40

12

akumulatory niklowo-˝elazowe oraz
inne akumulatory elektryczne
(ma∏ogabarytowe)

31.40.23

20

20

13

ogniwa i baterie galwaniczne
oraz ich cz´Êci,
z wy∏àczeniem:
cz´Êci ogniw i baterii galwanicznych

31.40.1,

40

403)

z wy∏àczeniem:
31.40.12

———————
113)

Dodany przez art. 6 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
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3

oleje smarowe,

23.20.18-50,

z wy∏àczeniem:

z wy∏àczeniem:

4

5

50

35

— oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych ni˝ proces spe23.20.18-50.10
cyficzny
— oleje bia∏e, parafina ciek∏a

23.20.18-50.40

— mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegajàce przyleganiu do form,
oleje antykorozyjne
23.20.18-50.60
— oleje smarowe pozosta∏e oraz pozosta∏e
oleje
23.20.18-50.80
15

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 25.11.11

75

15

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia ≤ 121
25.11.13-55.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia > 121
25.11.13-57.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach
rolniczych i leÊnych
25.11.14-04
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyÊle
25.11.14-06.00
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bie˝nikiem daszkowym lub podobnym, pozosta∏e
25.11.14-08.00
opony pozosta∏e, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane
5.11.14-10.00
opony u˝ywane pneumatyczne z gumy

25.11.20

opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
25.12.10-30.00
opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ci´˝arowych
25.12.10-50.00
opony bie˝nikowane z gumy, pozosta∏e

1)

2)
3)

25.12.10-90.00

Nie dotyczy opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt z produktami leczniczymi okreÊlonymi w przepisach Prawa
farmaceutycznego oraz opakowaƒ po Êrodkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Do poziomu recyklingu zalicza si´ wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.
Nie dotyczy ogniw cynkowo-w´glowych i alkalicznych.
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SZCZEGÓ¸OWY SPOSÓB OBLICZANIA OP¸ATY PRODUKTOWEJ
WysokoÊç nale˝nej op∏aty produktowej z tytu∏u niewykonania obowiàzku odzysku odpadów opakowaniowych
nale˝y obliczaç wed∏ug wzoru:
(M1 x OP1 + M2 x OP2 + ... + M6 x OP6)
OPodzysk = ——————————————————— x (Podzysku x Mca∏kowita – Modzyskana)
Mca∏kowita
gdzie:
OPodzysk

— oznacza wysokoÊç nale˝nej op∏aty produktowej w z∏;

Mz indeksem liczbowym

— oznacza odpowiednio mas´ w kg danego rodzaju opakowania wprowadzonà przez
przedsi´biorc´ w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:
M1 — dotyczy opakowaƒ z tworzyw sztucznych,
M2 — dotyczy opakowaƒ z aluminium,
M3 — dotyczy opakowaƒ ze stali, w tym z blachy stalowej,
M4 — dotyczy opakowaƒ z papieru i tektury,
M5 — dotyczy opakowaƒ ze szk∏a gospodarczego, poza ampu∏kami,
M6 — dotyczy opakowaƒ z materia∏ów naturalnych (drewna i tekstyliów);

OPz indeksem liczbowym — oznacza odpowiednio stawk´ jednostkowà op∏aty produktowej w z∏ za kg dla danego
rodzaju opakowania, okreÊlonà w obowiàzujàcym w danym roku rozliczeniowym rozporzàdzeniu w sprawie stawek op∏at produktowych, przy czym:
OP1 — dotyczy opakowaƒ z tworzyw sztucznych,
OP2 — dotyczy opakowaƒ z aluminium,
OP3 — dotyczy opakowaƒ ze stali, w tym z blachy stalowej,
OP4 — dotyczy opakowaƒ z papieru i tektury,
OP5 — dotyczy opakowaƒ ze szk∏a gospodarczego, poza ampu∏kami,
OP6 — dotyczy opakowaƒ z materia∏ów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku

— wyra˝ony u∏amkiem dziesi´tnym wymagany w danym roku poziom odzysku;

Mca∏kowita

— oznacza sum´ mas w kg wszystkich rodzajów opakowaƒ wprowadzonych przez przedsi´biorc´ w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;

Modzyskana

— oznacza sum´ mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych
odzyskowi w roku sprawozdawczym.

———————
114)

Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

