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USTAWA 

z dnia 11 maja 2001 r.

o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla obowiàzki importerów
oraz wytwórców produktów, zwanych dalej „przedsi´-
biorcami”, zwiàzane z wprowadzaniem na rynek krajo-
wy produktów w opakowaniach, których rodzaje okre-
Êla za∏àcznik nr 1 do ustawy, i produktów wymienio-
nych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy, oraz okreÊla za-
sady ustalania i pobierania op∏aty produktowej i op∏a-
ty depozytowej.

2. Przez przedsi´biorc´ wprowadzajàcego na rynek
krajowy produkty w opakowaniach wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy rozumie si´ tak˝e przed-
si´biorc´ prowadzàcego jednostk´ handlu detaliczne-
go o powierzchni handlowej powy˝ej 500 m2, sprzeda-
jàcego produkty tam pakowane.

3. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do przedsi´-
biorcy wprowadzajàcego na rynek krajowy w drodze
importu towary, których cz´Êciami sk∏adowymi sà pro-
dukty wymienione w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy.

4. W sprawach dotyczàcych gospodarowania od-
padami opakowaniowymi i odpadami pou˝ytkowymi,
nieuregulowanych ustawà, stosuje si´ przepisy o od-
padach.

5. Przepisy ustawy nie naruszajà postanowieƒ dzia-
∏u II w tytule I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) akumulatorze o∏owiowym (kwasowym) — rozumie
si´ przez to akumulator rozruchowy lub pojedyn-
cze ogniwo akumulatora przemys∏owego,

2) eksporcie produktów — rozumie si´ przez to obj´-
cie produktów procedurà wywozu, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407,
Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz.
1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063,
z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802, z 2000 r.
Nr 22, poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92 i Nr 29, poz. 320),

3) imporcie produktów — rozumie si´ przez to obj´cie
produktu procedurà dopuszczenia do obrotu, w ro-
zumieniu przepisów ustawy — Kodeks celny,

4) Narodowym Funduszu — rozumie si´ przez to Na-
rodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie Êro-
dowiska,

5) odpadzie opakowaniowym — rozumie si´ przez to
odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych powstajàce z opako-
waƒ, których rodzaje wymienione sà w za∏àczniku
nr 1 do ustawy,

6) odpadzie pou˝ytkowym — rozumie si´ przez to od-
pady powstajàce z produktów wymienionych w za-
∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,

7) odzysku — rozumie si´ przez to odzysk w rozumie-
niu przepisów o odpadach,

8) op∏acie depozytowej — rozumie si´ przez to op∏at´
pobieranà przy sprzeda˝y detalicznej akumulato-
rów o∏owiowych (kwasowych) jako osobnych pro-
duktów, której zwrot nast´puje po przekazaniu zu-
˝ytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu
tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki
zu˝ytych akumulatorów zorganizowanego przez
przedsi´biorc´,



9) op∏acie produktowej — rozumie si´ przez to op∏at´
obliczanà i wp∏acanà za opakowania w przypadku
sprzeda˝y produktów w tych opakowaniach, a tak-
˝e op∏at´ obliczanà i wp∏acanà w przypadku sprze-
da˝y akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw
i baterii galwanicznych, opon, lamp wy∏adow-
czych, olejów smarowych oraz urzàdzeƒ ch∏odni-
czych i klimatyzacyjnych, wymienionych w za∏àcz-
nikach nr 1—3 do ustawy,

10) recyklingu — rozumie si´ przez to recykling w rozu-
mieniu przepisów o odpadach,

11) regeneracji olejów odpadowych — rozumie si´
przez to regeneracj´ w rozumieniu przepisów o od-
padach,

12) wojewódzkich funduszach — rozumie si´ przez to
wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i go-
spodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochro-
nie Êrodowiska,

13) zu˝ytym akumulatorze — rozumie si´ przez to od-
pad pou˝ytkowy powsta∏y z akumulatora o∏owio-
wego (kwasowego), zachowujàcy podstawowe
elementy konstrukcyjne.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzki przedsi´biorców

Art. 3. 1. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 1,
ma obowiàzek zapewnienia odzysku, a w szczególno-
Êci recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytko-
wych.

2. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, obowià-
zany jest do dnia 31 grudnia 2007 r. osiàgnàç docelo-
wy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych i pou˝ytkowych, co najmniej w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku nr 4 do ustawy.

3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych i pou˝ytkowych stanowi wyra˝ona w procen-
tach wartoÊç ilorazu masy lub iloÊci odpadów opako-
waniowych i pou˝ytkowych poddanych odpowiednio
odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub iloÊci wpro-
wadzonych na rynek opakowaƒ lub produktów, w okre-
Êlonym czasie.

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 produk-
tów nast´puje, z zastrze˝eniem ust. 6, w dacie ich wy-
dania z magazynu  w celu ostatecznego wprowadzenia
do obrotu.

6. W przypadku importu produktów w opakowa-
niach uwa˝a si´, i˝ importer wprowadza na rynek opa-
kowania w dacie ich dopuszczenia do obrotu w kraju.

7. Opakowania lub produkt uwa˝a si´ za wprowa-
dzone do obrotu tylko raz.

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia
og∏oszonego na 6 miesi´cy przed dniem jego wejÊcia
w ˝ycie,  roczne poziomy odzysku i recyklingu odpa-
dów opakowaniowych i pou˝ytkowych, w poszczegól-
nych latach do koƒca 2007 r., uwzgl´dniajàc:

1) potrzeb´ stopniowego tworzenia krajowego syste-
mu odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych i pou˝ytkowych oraz zwi´kszanie jego efek-
tywnoÊci,

2) dzia∏ania na rzecz konkurencyjnoÊci polskiej gospo-
darki, 

3) koniecznoÊç realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodo-
wych.

9. Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów odzysku
przez danego przedsi´biorc´ do masy odpadów opa-
kowaniowych i pou˝ytkowych poddanych odzyskowi
dodaje si´:

1) mas´ opakowaƒ wielokrotnego u˝ytku u˝ytych po-
wtórnie,

2) mas´ opon zebranych i zregenerowanych (bie˝ni-
kowanych) w kraju,

3) mas´ olejów bazowych pochodzàcych z regenera-
cji krajowych olejów odpadowych, zu˝ytych do wy-
tworzenia wprowadzonych na rynek krajowy ole-
jów smarowych, z zastrze˝eniem spe∏nienia wa-
runków okreÊlonych w ust. 12 i 13.

10. Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów recy-
klingu przez danego przedsi´biorc´ do masy olejów
odpadowych poddanych recyklingowi dodaje si´ ma-
s´ olejów bazowych pochodzàcych z regeneracji krajo-
wych olejów odpadowych, zu˝ytych do wytworzenia
wprowadzonych na rynek krajowy olejów smarowych,
z zastrze˝eniem spe∏nienia warunków okreÊlonych
w ust. 12 i 13.

11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu
nie uwzgl´dnia si´ produktów, które sà cz´Êciami sk∏a-
dowymi wyeksportowanych towarów.

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

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

2) posiada zezwolenie wymagane przepisami
o ochronie Êrodowiska,

3) uzyskane produkty spe∏niajà normy okreÊlone
w przepisach odr´bnych.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki, jakie powinien spe∏niç przedsi´biorca produ-
kujàcy w kraju oleje smarowe z udzia∏em wytworzo-
nych w kraju olejów bazowych pochodzàcych z rege-
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neracji, w celu w∏àczenia ich do rzeczywiÊcie uzyskane-
go poziomu recyklingu, uwzgl´dniajàc w nim:

1) potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska wykorzysta-
nia olejów odpadowych,

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

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

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 da-
lej „organizacjà”.

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

3. Przedsi´biorca lub organizacja mo˝e zleciç wyko-
nanie poszczególnych czynnoÊci zwiàzanych z odzy-
skiem i recyklingiem osobom trzecim.

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, zarzà-
dzaniem lub prowadzeniem przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z odzyskiem, a w szczególnoÊci z recyklingiem odpa-
dów, a tak˝e edukacja ekologiczna.

3. Firma organizacji zawiera oznaczenie „organiza-
cja 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 po-
kryty w ca∏oÊci wk∏adem pieni´˝nym i wp∏acony w ca-
∏oÊci przed z∏o˝eniem wniosku o zarejestrowanie orga-
nizacji.

3. Kapita∏ zak∏adowy organizacji nie mo˝e pocho-
dziç z po˝yczki lub kredytu ani byç obcià˝ony w jakikol-
wiek sposób.

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

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

6. Organizacja nie mo˝e wydawaç akcji o szczegól-
nych uprawnieniach.

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

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

Art. 9. 1. Przedsi´biorca rozpoczynajàcy dzia∏al-
noÊç polegajàcà na wytwarzaniu lub imporcie produk-
tów 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 we-
zwania z∏o˝yç zawiadomienie o tym fakcie marsza∏ko-
wi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpocz´-
cia dzia∏alnoÊci.

2. Za dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ dat´ pierwszej sprzeda˝y lub po-
wstania 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 fak-
cie likwidacji dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, po-
winno 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 któ-
rym mowa w art. 4 ust. 1.

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 nastà-
pi∏a zmiana.

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

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:

1) nazwie i siedzibie lub imieniu i nazwisku oraz adre-
sie przedsi´biorcy,
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2) odpowiednio masie lub iloÊci opakowaƒ, wymie-
nionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których
sprzeda∏ produkty, lub sprzedanych produktów
wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje,

3) odpowiednio masie lub iloÊci odzyskanych i podda-
nych recyklingowi odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich
rodzaje,

4) osiàgni´tych poziomach odzysku i recyklingu odpa-
dów opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia-
∏em na poszczególne ich rodzaje.

2. Organizacja jest obowiàzana do z∏o˝enia spra-
wozdania rocznego, zawierajàcego informacje o:

1) nazwie i siedzibie oraz adresie organizacji,

2) wykazie przedsi´biorców, w imieniu których dzia∏a-
∏a,

3) odpowiednio masie lub iloÊci opakowaƒ, wymie-
nionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których
przedsi´biorcy wymienieni w wykazie sprzedali
produkty, lub sprzedanych przez przedsi´biorców
produktów, wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3
do ustawy, z podzia∏em na poszczególne ich rodza-
je,

4) odpowiednio masie lub iloÊci odzyskanych i podda-
nych recyklingowi odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich
rodzaje,

5) osiàgni´tych poziomach odzysku i recyklingu odpa-
dów 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.

Art. 11. 1. Przedsi´biorca i organizacja obowiàzani
sà do prowadzenia dodatkowej ewidencji, uwzgl´dnia-
jàc tak˝e wymagania wynikajàce z odr´bnych przepi-
sów, w sposób umo˝liwiajàcy ustalenie uzyskanych
poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie op∏aty
produktowej.

2. Przedsi´biorca i organizacja sà obowiàzani do
przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa
w ust. 1, oraz innych dokumentów, o których mowa
w art. 10 i 15, przez 5 lat, liczàc od koƒca roku kalenda-
rzowego, którego dotyczà.

Rozdzia∏ 3

Op∏ata produktowa

Art. 12. 1. Rozliczenie wykonania obowiàzku, o któ-
rym mowa w art. 3, nast´puje na koniec roku kalenda-
rzowego.

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 produkto-
wej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiàgni´cia
wymaganego poziomu:

1) odzysku,

2) recyklingu.

3. Op∏at´ produktowà oblicza si´ jako iloczyn staw-
ki 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 wprowadza-
jàcego na rynek krajowy, w drodze sprzeda˝y lub im-
portu, akumulatory o∏owiowe (kwasowe).

4. Op∏at´ produktowà oblicza si´ oddzielnie dla ka˝-
dego rodzaju opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy (z wy∏àczeniem produktów okreÊlo-
nych w poz. 4) oraz w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

Art. 13. Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej
stanowi:

1) masa w kilogramach — dla opakowaƒ wymienio-
nych w za∏àczniku nr 1 do ustawy oraz produktów
wymienionych w poz. 1 i 3 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 usta-
wy.

Art. 14. 1. Maksymalna stawka op∏aty produktowej
wynosi:

1) dla opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do
ustawy — 3 z∏ za 1 kg,

2) dla produktów wymienionych w poz. 1—3 w za∏àcz-
niku nr 2 do ustawy — 150 z∏ za sztuk´,

3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy — 50 z∏ za sztuk´,

4) dla produktów wymienionych w poz. 6 w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy — 5 z∏ za sztuk´,

5) dla produktów wymienionych w poz. 1 w za∏àczni-
ku nr 3 do ustawy — 2 z∏ za 1 kg,

6) dla produktów wymienionych w poz. 2 w za∏àczni-
ku nr 3 do ustawy — 3 z∏ za sztuk´,

7) dla produktów wymienionych w poz. 3 w za∏àczni-
ku nr 3 do ustawy — 2 z∏ za 1 kg dla opony nowej
i u˝ywanej regenerowanej (bie˝nikowanej) oraz
8 z∏ za 1 kg dla opony u˝ywanej nieregenerowanej
(niebie˝nikowanej).

2. Stawki op∏at, okreÊlone w ust. 1, podlegajà
z dniem 1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego pod-
wy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êrednioroczne-
mu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych

Dziennik Ustaw Nr 63 — 4601 — Poz. 639



ogó∏em, przyj´temu w ustawie bud˝etowej za rok po-
przedni.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, nie póê-
niej ni˝ w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku,
og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wy-
sokoÊç maksymalnych stawek op∏at produktowych na
nast´pny rok.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, usta-
li szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszcze-
gólnych opakowaƒ lub produktów, o których mowa
w ust. 1, kierujàc si´ negatywnym oddzia∏ywaniem na
Êrodowisko odpadów opakowaniowych oraz odpadów
pou˝ytkowych z tych produktów, a tak˝e kosztami ich
zagospodarowania.

Art. 15. 1. Przedsi´biorca i organizacja, o których
mowa w art. 12 ust. 2, sà obowiàzani do z∏o˝enia mar-
sza∏kowi województwa rocznego sprawozdania o wy-
sokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej, z podzia∏em na
poszczególne rodzaje opakowaƒ lub produktów i okre-
Êleniem odpowiednio ich masy lub iloÊci, w terminie
do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego
po roku, którego op∏ata dotyczy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierujàc si´ po-
trzebà ujednolicenia sprawozdaƒ.

Art. 16. 1. Obowiàzek wp∏acenia op∏aty produkto-
wej, obliczonej w sposób okreÊlony w art. 12, powsta-
je na koniec roku kalendarzowego.

2. Op∏ata produktowa jest wp∏acana na odr´bny ra-
chunek bankowy urz´du marsza∏kowskiego do dnia
31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po ro-
ku, którego op∏ata dotyczy.

Art. 17. 1. W razie stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca
lub organizacja, pomimo cià˝àcego obowiàzku, nie do-
kona∏a wp∏aty op∏aty produktowej lub dokona∏a wp∏a-
ty w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej, marsza∏ek woje-
wództwa wydaje decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç
zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty produktowej wraz z odsetka-
mi za zw∏ok´ naliczonymi od nast´pnego dnia po up∏y-
wie terminu p∏atnoÊci.

2. W przypadku niewykonania decyzji okreÊlonej
w ust. 1 marsza∏ek województwa ustala, w drodze de-
cyzji, dodatkowà op∏at´ produktowà w wysokoÊci od-
powiadajàcej 50% kwoty niewp∏aconej op∏aty produk-
towej.

3. Termin p∏atnoÊci op∏at, o których mowa w ust. 1
i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalajà-
ca 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 wy-
sokoÊci i na zasadach okreÊlonych w przepisach dzia∏u
III ustawy — Ordynacja podatkowa.

2. Do op∏at produktowych stosuje si´ przepisy o po-
st´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 stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy — Ordy-
nacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia organów po-
datkowych przys∏ugujà marsza∏kowi województwa.

Rozdzia∏ 4

Op∏ata depozytowa

Art. 20. 1. Sprzedawca detaliczny akumulatora o∏o-
wiowego (kwasowego) jest  obowiàzany przy jego
sprzeda˝y do przyj´cia zu˝ytego akumulatora.

2. Sprzedawca detaliczny jest obowiàzany do po-
brania op∏aty depozytowej, je˝eli przy sprzeda˝y aku-
mulatora o∏owiowego (kwasowego) kupujàcy  nie
przekaza∏ mu zu˝ytego akumulatora.

3. Stawka op∏aty depozytowej wynosi 30 z∏ za sztu-
k´.

4. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1,
przy sprzeda˝y akumulatora o∏owiowego (kwasowe-
go) potwierdza na fakturze VAT lub paragonie fiskal-
nym 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 o∏owiowego (kwaso-
wego), przyjàç zu˝yty akumulator i zwróciç op∏at´ de-
pozytowà. Sprzedawca detaliczny potwierdza zwrot
op∏aty depozytowej na fakturze VAT lub paragonie fi-
skalnym.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1,
jest obowiàzany do umieszczenia w punkcie sprzeda˝y
akumulatora o∏owiowego (kwasowego), w widocznym
miejscu, wywieszki informujàcej o:

1) warunkach i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora
i odbioru op∏aty depozytowej w punkcie sprzeda˝y
detalicznej i punktach systemu zbiórki zu˝ytych
akumulatorów, stworzonych przez przedsi´bior-
ców, których akumulatory o∏owiowe (kwasowe)
sprzedaje,

2) okreÊlonym w przepisach o Inspekcji Handlowej,
prawie sk∏adania skarg i wniosków, dotyczàcych
nieprawid∏owoÊci w realizacji zobowiàzaƒ wynika-
jàcych 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 akumu-
latorów przez sprzedawc´ detalicznego nie mo˝e naru-
szaç przepisów szczególnych o zasadach odzysku,
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unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów nie-
bezpiecznych.

Art. 23. 1. Przedsi´biorca wytwarzajàcy lub impor-
tujàcy akumulatory o∏owiowe (kwasowe) jest obowià-
zany do∏àczyç do produktu informacj´ o warunkach
i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora oraz o w∏asnych
punktach systemu zbiórki tego odpadu.

2. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany do odebrania na w∏asny koszt od sprze-
dawcy 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. W przypadku gdy zwrot pobranej op∏aty depozy-
towej przez punkt sprzeda˝y detalicznej jest niemo˝li-
wy z powodu jego likwidacji lub przerwy w dzia∏alno-
Êci, przedsi´biorca wytwarzajàcy lub importujàcy aku-
mulatory o∏owiowe (kwasowe) jest obowiàzany, po-
przez w∏asne punkty systemu zbiórki, do przyj´cia zu-
˝ytego akumulatora wprowadzonego przez niego do
obrotu i zwrotu op∏aty depozytowej, w terminie 45 dni
od daty sprzeda˝y produktu.

4. Zwrot op∏aty depozytowej w przypadku okreÊlo-
nym 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 de-
talicznej i przekazaç je do recyklingu.

Rozdzia∏ 5

Obowiàzki organów administracji publicznej

Art. 24. 1. Marsza∏ek województwa jest obowiàza-
ny do przesy∏ania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska oraz Narodowemu Funduszowi sprawoz-
dania zawierajàcego informacj´ o:

1) wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy
opakowaƒ i produktów, z podzia∏em na poszcze-
gólne rodzaje opakowaƒ i produktów, z wyszcze-
gólnieniem odpowiednio masy lub iloÊci, 

2) osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku i recyklingu od-
padów opakowaniowych i pou˝ytkowych, z wy-
szczególnieniem odpowiednio masy lub iloÊci,

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 sprawozda-
nie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozda-
nia, o którym mowa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà ujed-
nolicenia 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 sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania przedsi´biorcy wpro-
wadzajàcego na rynek krajowy produkty w opakowa-
niach wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy lub
produkty wymienione w za∏àcznikach nr 2 i 3 do usta-
wy, oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego
lub Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckie-
go.

Art. 26. Nadzór nad wykonaniem przez sprzedaw-
ców detalicznych i przedsi´biorców obowiàzków wyni-
kajàcych z rozdzia∏u 4 ustawy sprawuje Inspekcja Han-
dlowa.

Rozdzia∏ 6

Zasady gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi
z op∏aty produktowej

Art. 27. 1. Urz´dy marsza∏kowskie prowadzà odr´b-
ne rachunki bankowe w celu gromadzenia i odpowied-
niego przekazywania wp∏ywów z op∏aty produktowej.

2. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej powi´kszo-
ne o przychody z oprocentowania rachunków banko-
wych i pomniejszone o dochody urz´dów marsza∏kow-
skich, o których mowa w ust. 3, urz´dy marsza∏kowskie
przekazujà w terminie 5 dni po up∏ywie terminu, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 2, na odr´bny rachunek ban-
kowy Narodowego Funduszu.

3. Wp∏ywy z op∏at produktowych w wysokoÊci 0,5%
stanowià dochody bud˝etu województwa samorzàdo-
wego z przeznaczeniem na koszty egzekucji nale˝noÊci
z tytu∏u op∏at produktowych i obs∏ug´ administracyjnà
systemu op∏at produktowych.

Art. 28. 1. Wp∏ywy pochodzàce z dodatkowej op∏a-
ty produktowej okreÊlonej w art. 17 ust. 2 sà przekazy-
wane na rachunek Narodowego Funduszu, w terminie
10 dni od ich wp∏ywu na rachunek urz´du marsza∏kow-
skiego.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone
sà na cele okreÊlone w art. 29 ust. 5.

Art. 29. 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
sprzeda˝y produktów w opakowaniach wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy sà gromadzone na odr´b-
nym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzo-
wego nast´pujàcego po roku, którego op∏ata dotyczy,
Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych
Êrodków wojewódzkim funduszom na zasadach okre-
Êlonych w ust. 4.

3. Wojewódzkie fundusze, w terminie do dnia 31
maja, przekazujà gminom (zwiàzkom gmin) Êrodki,
o których mowa w ust. 2, na zasadach okreÊlonych
w ust. 4.
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4. Ârodki pochodzàce z op∏at produktowych za opa-
kowania, powi´kszone o przychody z oprocentowania,
przekazywane sà wojewódzkim funduszom, a nast´p-
nie gminom (zwiàzkom gmin), proporcjonalnie do ilo-
Êci odpadów opakowaniowych przekazanych do odzy-
sku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o któ-
rych mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa
w ust. 5.

5. Pozosta∏e Êrodki zgromadzone na rachunku ban-
kowym Narodowy Fundusz przeznacza na finansowa-
nie dzia∏aƒ w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

2) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnej zbiór-
ki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Art. 30. 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
sprzeda˝y produktów wymienionych w poz. 5 i 6 w za-
∏àczniku nr 2 do ustawy sà gromadzone na odr´bnym
rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fun-
dusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów pou˝ytkowych po-
wsta∏ych z akumulatorów niklowo-kadmowych
oraz baterii i ogniw galwanicznych,

2) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnej zbiór-
ki i recyklingu odpadów pou˝ytkowych z akumula-
torów niklowo-kadmowych oraz baterii i ogniw
galwanicznych.

Art. 31. 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
sprzeda˝y produktów wymienionych w poz. 1—3 w za-
∏àczniku nr 2 do ustawy sà gromadzone na odr´bnym
rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fun-
dusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów pou˝ytkowych po-
wsta∏ych z urzàdzeƒ ch∏odniczych i klimatyzacyj-
nych,

2) przedsi´wzi´ç, w tym edukacji ekologicznej, prowa-
dzàcych do ograniczenia u˝ycia substancji zubo˝a-
jàcych warstw´ ozonowà w urzàdzeniach ch∏odni-
czych i klimatyzacyjnych.

Art. 32. 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
sprzeda˝y produktów wymienionych w poz. 3 w za∏àcz-
niku nr 3 do ustawy sà gromadzone na odr´bnym ra-
chunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fun-
dusz przeznacza na finansowanie przedsi´wzi´ç, w tym
edukacji ekologicznej, prowadzàcych do odzysku, recy-
klingu i unieszkodliwiania odpadów pou˝ytkowych
z opon.

Art. 33. 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
sprzeda˝y produktów wymienionych w poz. 1 w za∏àcz-
niku nr 3 do ustawy sà gromadzone na odr´bnym ra-
chunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fun-
dusz przeznacza na finansowanie zbierania i regenera-
cji odpadów pou˝ytkowych z olejów smarowych oraz
na edukacj´ ekologicznà w tym zakresie.

Art. 34. 1. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej od
sprzeda˝y produktów wymienionych w poz. 2 w za∏àcz-
niku nr 3 do ustawy sà gromadzone na odr´bnym ra-
chunku bankowym  Narodowego Funduszu.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fun-
dusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:

1) odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
pou˝ytkowych z lamp wy∏adowczych,

2) edukacji ekologicznej dotyczàcej selektywnej zbiór-
ki i recyklingu odpadów pou˝ytkowych z lamp wy-
∏adowczych.

Art. 35. 1. Zarzàd gminy (zarzàd zwiàzku gmin) jest
obowiàzany do sporzàdzenia rocznego sprawozdania
zawierajàcego informacje o:

1) rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych zebra-
nych przez gmin´ (zwiàzek gmin) lub podmiot dzia-
∏ajàcy w ich imieniu,

2) rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych przeka-
zanych 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. Zarzàd gminy (zarzàd zwiàzku gmin) jest obowià-
zany przechowywaç przez 5 lat dokumenty potwierdza-
jàce przekazanie odpadów opakowaniowych do odzy-
sku i recyklingu.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zarzàd
gminy (zarzàd zwiàzku gmin) przekazuje, w terminie do
dnia 15 lutego roku kalendarzowego nast´pujàcego po
roku, którego dotyczy sprawozdanie, marsza∏kowi wo-
jewództwa i wojewódzkiemu funduszowi, w∏aÊciwemu
ze wzgl´du na siedzib´ gminy (zwiàzku gmin).

4. Wojewódzkie fundusze sà obowiàzane przekazaç
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska oraz Na-
rodowemu Funduszowi zbiorczà informacj´ o rodzaju
i iloÊci odpadów opakowaniowych zebranych przez
gminy na terenie danego województwa oraz przekaza-
nych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia
31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po ro-
ku, którego dotyczy informacja, a w terminie do dnia
30 czerwca — informacj´ o przekazanych gminom
(zwiàzkom gmin) Êrodkach pochodzàcych z op∏at pro-
duktowych za opakowania.

Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki 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∏a-
twienia korzystania z nich. 
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Rozdzia∏ 7

Przepisy karne

Art. 37. Kto, b´dàc przedsi´biorcà prowadzàcym
organizacj´ odzysku lub dzia∏alnoÊç polegajàcà na wy-
twarzaniu lub imporcie produktów w opakowaniach
lub produktów, okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—3 do
ustawy:

1) nie sk∏ada zawiadomienia o rozpocz´ciu lub likwi-
dacji 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 pro-
duktach, osiàgni´tych poziomach odzysku lub re-
cyklingu oraz o nale˝nej op∏acie produktowej lub
sk∏ada sprawozdania nierzetelne,

podlega karze grzywny.

Art. 38. Sprzedawca detaliczny akumulatorów o∏o-
wiowych (kwasowych), który:

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

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

podlega karze grzywny.

Art. 39. Przedsi´biorca lub importer wprowadzajà-
cy do obrotu akumulatory o∏owiowe (kwasowe), który:

1) nie do∏àcza do akumulatorów o∏owiowych (kwaso-
wych) informacji o warunkach i trybie zwrotu zu˝y-
tych akumulatorów oraz o punktach systemu zbiór-
ki odpadu,

2) nie odbiera od sprzedawców detalicznych lub z in-
nych miejsc ni˝ punkty sprzeda˝y detalicznej zu˝y-
tych akumulatorów,

podlega karze grzywny.

Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w art. 37—39 nast´puje w trybie przepisów o post´po-
waniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, 
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 41. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku 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˝ za-
stosowane do towarów w nich importowanych”.

Art. 42. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji 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 obowiàz-
kach przedsi´biorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej.”

Art. 43. Do dnia 1 stycznia 2003 r. kapita∏ zak∏ado-
wy spó∏ek akcyjnych—organizacji odzysku mo˝e wy-
nosiç 500 tys. z∏.

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.

2. Do przedsi´biorcy, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje 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, któ-
rzy 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 odpa-
dów, 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 odpa-
dów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 
2003 r.

Art. 46. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
(poz. 639)

Za∏àcznik nr 1

RODZAJE OPAKOWA¡

Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowaƒ (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1 2 3

1 25.22 opakowania z tworzyw sztucznych
17.40.21-50
17.40.21-73
17.40.21-75

2 28.72.12 opakowania z aluminium, o pojemnoÊci mniejszej od 300 l

3 28.72.11 opakowania z blachy bia∏ej i lekkiej innej ni˝ aluminiowa

4 21.21.12 opakowania z papieru i tektury
21.21.13
21.21.14
21.21.15-30

5 26.13.11 opakowania ze szk∏a gospodarczego, poza ampu∏kami

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

7 bez wzgl´du opakowania wielomateria∏owe
na symbol PKWiU

Za∏àcznik nr 2

RODZAJE PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 2 3

1 29.23.12 urzàdzenia klimatyzacyjne zawierajàce substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà
(CFC i HCFC)

2 29.23.13 urzàdzenia ch∏odnicze i zamra˝ajàce oraz pompy ciep∏a poza urzàdzeniami dla
gospodarstw domowych zawierajàce substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà
(CFC i HCFC)*

3 29.71.11 ch∏odziarki i zamra˝arki typu domowego zawierajàce substancje zubo˝ajàce
warstw´ ozonowà (CFC i HCFC)*

4 31.40.21 akumulatory o∏owiowe (kwasowe)
31.40.22

5 31.40.23 akumulatory niklowo-kadmowe:
— wielkogabarytowe,
— ma∏ogabarytowe (wraz z pakietami)

6 31.40.1, ogniwa i baterie galwaniczne, bez ich cz´Êci:
z wy∏àczeniem — guzikowe,
31.40.13 — baterie pierwotne,

— pozosta∏e baterie wtórne

*Dotyczy równie˝ substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, stosowanych jako czynniki spieniajàce w izolacji.
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Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 2 3

Za∏àcznik nr 3

RODZAJE POZOSTA¸YCH PRODUKTÓW

1 23.20.18 oleje smarowe, 
z wy∏àczeniem: z wy∏àczeniem:
23.20.18-01 — oleje bazowe,
23.20.18-09.10 — oleje przepracowane

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

3 25.11.11 opony nowe, u˝ywane regenerowane (bie˝nikowane), u˝ywane nieregenerowane
25.11.13-55 (niebie˝nikowane)
25.11.13-57
25.11.14-04
25.11.14-05
25.11.20
25.12.10-30.00
25.12.10-50
25.12.10-90

Za∏àcznik nr 4

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

Poz.
Odpad powsta∏y z:

Poziom 
odzysku  

Poziom 
recyklingu

rodzaj produktów symbol PKWiU

1 2 3 4 5

1 opakowania razem1) bez wzgl´du 50 25
na symbol PKWiU

2 opakowania z tworzyw sztucznych 25.22 — 25
17.40.21-50
17.40.21-73
17.40.21-75

3 opakowania z aluminium, 28.72.12 — 40
o pojemnoÊci mniejszej od 300 l

4 opakowania z blachy bia∏ej 28.72.11 — 20
i lekkiej innej ni˝ aluminiowa

5 opakowania z papieru i tektury 21.21.12 — 48
21.21.13
21.21.14
21.21.15-30

6 opakowania ze szk∏a gospodarczego, 26.13.11 — 40
poza ampu∏kami

7 opakowania z materia∏ów naturalnych bez wzgl´du — 15
(drewna i tekstyliów) na symbol PKWiU
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1 2 3 4 5

8 opakowania wielomateria∏owe bez wzgl´du — 25
na symbol PKWiU

9 urzàdzenia klimatyzacyjne zawierajàce 29.23.12 50 50
substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà 
(CFC i HCFC)

10 urzàdzenia ch∏odnicze i zamra˝ajàce 29.23.13 70 70
oraz pompy ciep∏a poza urzàdzeniami 
dla gospodarstw domowych zawierajàce 
substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà 
(CFC i HCFC)2)

11 ch∏odziarki i zamra˝arki typu domowego 29.71.11 50 50
zawierajàce substancje zubo˝ajàce warstw´ 
ozonowà (CFC i HCFC)2)

12 akumulatory o∏owiowe (kwasowe) 31.40.21 wszystkie wszystkie
31.40.22 zg∏oszone zebrane

13 akumulatory niklowo-kadmowe 31.40.23 70 70 
wielkogabarytowe

14 akumulatory niklowo-kadmowe 31.40.23 50 50
ma∏ogabarytowe (wraz z pakietami)

15 ogniwa i baterie galwaniczne, 31.40.1, 50 503)

bez ich cz´Êci: z wy∏àczeniem 31.40.13
— guzikowe,
— baterie pierwotne,
— pozosta∏e baterie wtórne

16 oleje smarowe, z wy∏àczeniem: 23.20.18, z wy∏àczeniem: 50 254)

— oleje bazowe, 23.20.18-01,
— oleje przepracowane 23.20.18-09.10

17 lampy wy∏adowcze, z wy∏àczeniem bez wzgl´du 40 40
Êwietlówek kompaktowych na symbol PKWiU

18 opony nowe, u˝ywane regenerowane  25.11.11 75 nie dotyczy
(bie˝nikowane), u˝ywane nieregenerowane 25.11.13-55
(niebie˝nikowane) 25.11.13-57

25.11.14-04
25.11.14-05
25.11.20
25.12.10-30.00
25.12.10-50
25.12.10-90

1) Poziom odzysku i recyklingu do uzyskania w skali kraju (nie dotyczy przedsi´biorców).
2) Dotyczy równie˝ substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, stosowanych jako czynniki spieniajàce w izolacji.
3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-w´glowych i alkalicznych.
4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.


