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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 maja 2013 r. 
 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
 

(druk nr 354) 

 
 
USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) 

Art. 2. 
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 
późn. zm.) w zakresie: 

a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska, 

c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju 
opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w 
oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 

d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem, 

[e) przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,] 
<e) przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami 

opakowaniowymi,> 
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 
g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 
1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), oraz z produktami, urządzeniami i 
instalacjami zawierającymi te substancje, 

h) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z 
wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami 
genetycznie zmodyfikowanymi, 

i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z 

wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
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sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 
223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664), 

k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem 
przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz 
art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 
(Dz. U. Nr 79, poz. 666); 

1a) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.); 

2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 
a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska, 
b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 
c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach 

państwowego monitoringu środowiska, 
d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen 

stanu środowiska, 
e) opracowywanie raportów o stanie środowiska, 
f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym 

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej 
Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 
13); 

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania 
ze środowiska; 

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 
skutków; 

5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

6) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z późn. zm.); 

7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów; 
10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145); 
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11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, 
podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub 
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska; 

12) wykonywanie zadań z zakresu: 
a)  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. Nr 63, poz. 322), 
b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), 

c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 
czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
(Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.), 

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 
31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 
13)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 
122, poz. 695); 

14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 
występujących w środowisku; 

15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych; 
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych; 
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji 
państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także 
organizacjami społecznymi; 

17a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

18) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje 

minister właściwy do spraw środowiska. 
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1-16c pominięte 
16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. 
Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060), z tym że kosztem 
uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz 
poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

<16e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U. poz. …), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata 
produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;> 

pkt 17-62 pominięte 
ust. 2-8 pominięte 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 

Art. 16. 
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1-19c pominięte 
19d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z tym że 
kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 
ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

<19e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U. poz. …), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata 
produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;> 

pkt 20-67 pominięte 
ust. 1a.-9 pominięte 
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USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W 

GMINACH (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) 

 
[Art. 6p. 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.] 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

Art. 401. 
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat 

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na 
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu 
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także 
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z 
działalnością tych funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 
1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i 
górnicze; 

3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne; 

4)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 
56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy; 
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4a)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), oraz 
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683); 

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11); 

7)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), a także wpływy z kar pieniężnych 
nałożonych na podstawie art. 70-72 tej ustawy; 

8)  wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej; 

<8a) środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na 
podstawie art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. …) w wykonaniu 
obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, 

8b) wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 
ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi.> 

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy 
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a) wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 
poz. 859); 

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666); 

14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 
ochroną środowiska. 

8.  Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 
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1)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy 
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 
oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W 

ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE 

PRODUKTOWEJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 

 
[Art. 1. 

1.  Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, 
z późn. zm.), wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których 
rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załączniku nr 3 do 
ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej. 

1a. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone 
przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy. 

1b. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy 
przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który 
zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie 
zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w 
ustawie obciążają tego przedsiębiorcę. 

1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 
119, poz. 1117, z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby 
fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność 
gospodarczą. 

2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach 
wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także: 

1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o 
powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane; 

2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o 
łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię 
pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane. 

3.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium 
kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami 
składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. 

3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które 
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uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub 
wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

4. W sprawach dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi i odpadami 
poużytkowymi, nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy o odpadach. 

5. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z późn. zm.).] 

<Art. 1. 
1. Ustawa określa: 

1) obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty, 
2) zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów, 
3) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej 

– w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych z produktów, ograniczenia 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów. 

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami powstałymi z produktów w 
zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy o odpadach. 

3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 
późn. zm.).> 

 
Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1)  (uchylony); 
[2) eksporcie produktów - rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny wyjścia 

wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium kraju poza 
terytorium Wspólnoty; 

3) imporcie produktów - rozumie się przez to przywóz produktów lub produktów w 
opakowaniach z terytorium państwa trzeciego w celu wprowadzenia na terytorium 
kraju;] 

<2) eksporcie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium 
kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 
Europejskiej; 

3) imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium 
państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu 
wprowadzenia na terytorium kraju;> 

[3a) importerze - rozumie się przez to także importerów importujących produkty lub 
produkty w opakowaniach na potrzeby własne; nie uważa się za importera 
produktów lub produktów w opakowaniach przedsiębiorcy, który dokonuje eksportu 
lub wewnątrzwspólnotowej dostawy uprzednio importowanych produktów lub 
produktów w opakowaniach;] 

4) Narodowym Funduszu - rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 
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[5) odpadzie opakowaniowym - rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstające z opakowań, których rodzaje 
wymienione są w załączniku nr 1 do ustawy; 

6)  odpadzie poużytkowym - rozumie się przez to odpady powstające z produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy;] 

7) odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach; 
[7a) opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wykonane co 

najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób 
ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;] 

8)  (uchylony); 
[9) opłacie produktowej - rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za 

opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w 
opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, a także opłatę 
obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy;] 

<9) opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną w 
przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;> 

9a) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to posiadacza odpadów w rozumieniu 
przepisów o odpadach; 

[9b) przedsiębiorcach - rozumie się przez to także przedsiębiorców wprowadzających na 
terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub 
wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne;] 

<9b) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), dokonującego importu lub 
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz 
wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;> 

<9c) produktach – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów 
wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią 
część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu 
produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów;> 

10) recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach; 
11) regeneracji olejów odpadowych - rozumie się przez to regenerację w rozumieniu 

przepisów o odpadach; 
11a) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
[11b) terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa 

wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej; 
11c) terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium niewchodzące w 

skład terytorium Wspólnoty Europejskiej; 
11d) terytorium Wspólnoty Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw 

członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że następujące terytoria 
poszczególnych państw członkowskich są wyłączone z terytorium Wspólnoty 
Europejskiej: 

- wyspa Heligoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, 
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- Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, 
- Livigno, Campione d'Italia, włoska część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, 
- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, 
- Góra Athos - z Republiki Greckiej, 
- wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii;] 

[11e) wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów lub produktów w opakowaniach - 
rozumie się przez to wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium 
kraju na terytorium innego państwa członkowskiego; 

11f) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniach - rozumie 
się przez to przemieszczanie produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium 
innego państwa członkowskiego w celu wprowadzenia na terytorium kraju;] 

<11e) wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów – rozumie się przez to wywóz 
produktów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej; 

11f) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów – rozumie się przez to przywóz 
produktów z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 
celu wprowadzenia na terytorium kraju;> 

[11g) wewnątrzwspólnotowy nabywca - rozumie się przez to także przedsiębiorców 
dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w 
opakowaniach na potrzeby własne; nie uważa się za wewnątrzwspólnotowego 
nabywcę produktów lub produktów w opakowaniach przedsiębiorcy, który dokonuje 
eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy uprzednio wewnątrzwspólnotowo 
nabytych produktów lub produktów w opakowaniach;] 

12) wojewódzkich funduszach - rozumie się przez to wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

12a) wprowadzenie na rynek krajowy - rozumie się przez to wprowadzenie na terytorium 
kraju; 

13) (uchylony). 
 

Art. 3. 
[1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1, ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w 

szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 r. 

osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy, z 
wyłączeniem poziomu odzysku odpadów z opakowań, których rodzaje określa załącznik 
nr 1 do ustawy.] 

<1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, 
odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów 
wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów 
powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do 
ustawy.> 
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[2a. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których 
rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, jest obowiązany osiągnąć: 

1) do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50 % poziom odzysku odpadów 
opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził 
produkty, oraz 

2) do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów 
opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził 
produkty.] 

[2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. 
osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy. 

3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych stanowi wyrażona 
w procentach wartość ilorazu masy lub ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub ilości 
wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów, w określonym czasie.] 

<2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium kraju 
produkty wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć do 
dnia 31 grudnia 2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego 
rodzaju produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do 
ustawy. 

3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w 
procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych 
odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na 
rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy 
rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym - w stosunku do masy 
produktów wprowadzonych na rynek w tym roku.> 

3a.  (uchylony). 
3b.  (uchylony). 

[4. Masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję 
prowadzoną zgodnie z art. 11. 

5. Wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6, w 
dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. 

6. W przypadku importu produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że importer 
wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich 
dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju. 

6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w 
opakowaniach uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub 
produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej 
wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu. 

7. Opakowania lub produkt uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz. 
8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia ogłoszonego na 6 miesięcy przed dniem 
jego wejścia w życie, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, w poszczególnych latach do końca 2007 r. oraz do końca 2014 r., 
uwzględniając: 
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1) potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych oraz zwiększanie jego efektywności; 

2) działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki; 
3) konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych.] 

<4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję 
prowadzoną zgodnie z art. 11. 

5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, 
w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium 
kraju. 

6. W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na 
terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii 
Europejskiej. 

6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że 
przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia 
faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. 

7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz. 
8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i 
recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku 
nr 4a do ustawy, w poszczególnych latach do końca 2020 r., kierując się: 

1) potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności; 

2) działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki.> 
9. [Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi dodaje się:] <Przy 
obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy 
odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi dodaje się:> 

1) (uchylony); 
2) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju; 
3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju 

olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju 
olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 
13. 

9a.  Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9 i R13 wymienione w załączniku nr 
1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

9b.  Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 
do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy 
olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych 
pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych 
do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem 
spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13. 
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11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są 
częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub 
wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy. 

[11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych, do masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów nie 
wlicza się produktów i produktów w opakowaniach, które zostały wyeksportowane lub 
opuściły terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez 
przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów lub produktów w opakowaniach, na 
podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę 
produktów lub produktów w opakowaniach. 

11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na 
terytorium kraju.] 

<11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów 
do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które 
zostały wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub 
wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż 
wytwórca tych produktów, na podstawie dokumentów potwierdzających eksport 
produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów. 

11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 
produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów 
powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium 
kraju.> 

11c.  Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę 
olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju 
olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście 
uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli: 

1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji; 
2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska; 
3) uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie 
powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem 
wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia 
ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim: 

1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych; 
2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych; 
3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach. 
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[Art. 3a. 
W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu wielomateriałowym, 
całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie opakowań, których rodzaje wymieniono 
w załączniku nr 1 do ustawy, według rodzaju materiału, którego zawartość w masie 
opakowania wielomateriałowego jest największa.] 

 
Art. 4. 

1. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę: 
1) samodzielnie albo 
2) za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej "organizacją". 

[1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany samodzielnie przez 
przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi zgodnie z 
warunkami określonymi w przepisach o odpadach wyłącznie wytworzone przez siebie 
odpady opakowaniowe lub poużytkowe, z zastrzeżeniem ust. 1b. 

1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, może obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 
realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych 
poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania, takiego samego 
rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na 
terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.] 

2. Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy. 
3.  Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności 

związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu 
wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

[4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki 
ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów 
wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości wygasają 
umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte z tą organizacją.] 

<4. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, 
przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo 
ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty, od którego został 
on przejęty, w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do 
obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie 
likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.> 

5.  (uchylony). 
 

Art. 9. 
[1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub 

wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, o których mowa w 
załączniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy, 
przedsiębiorca prowadzący odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych lub odpadów 
poużytkowych, a także przedsiębiorca dokonujący eksportu odpadów opakowaniowych 
lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub 
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poużytkowych w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, 
podlegają, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.] 

<1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub 
wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów, przedsiębiorca prowadzący odzysk 
lub recykling odpadów powstałych z produktów, a także przedsiębiorca dokonujący 
eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w 
celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, 
w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach.> 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy 
na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie 
objętym wpisem do rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

 
Art. 11. 

[1.  Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej 
ewidencji, obejmującej informacje o: 

1) odpowiednio masie opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w 
których przedsiębiorca wprowadził na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych 
na rynek krajowy produktów, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku przedsiębiorcy, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1; 

2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz odpowiednio 
masie opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których 
przedsiębiorcy wymienieni w wykazie wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub 
wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, wymienionych 
w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku 
organizacji. 

2.  Informacje o: 
1) odpowiednio masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych 

z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, 
oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku 
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 

2) odpowiednio masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, 
z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, 
oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku 
organizacji 

- są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie 
recykling. 

3. Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz sposób odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych ustala się na podstawie dokumentów 
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub 
recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, 
przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu 
wniosku.] 
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<1. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej 
ewidencji, obejmującej informacje o: 

1) masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na 
poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy; 

2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz masie 
wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji. 

2. Informacje o: 
1) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 

2) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji 

– są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i 
odrębnie recykling.    

3. Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ustala się na podstawie 
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które 
prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy 
lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 
dni od dnia wpływu wniosku.> 

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i 
odrębnie recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest 
przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla 
przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza 
odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie 
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub 
organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub 
organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling. 

6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o 
których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji 
przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest 
obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego 
dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego 
wniosku. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów 
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz 
szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia 
tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1. 
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8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu 
poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie 
dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej 
wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów. 

8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi 
przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk lub 
recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone 
dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju. 

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie 
dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych 
odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej 
przez tego przedsiębiorcę. 

10.  Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, 
o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, przez 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 
Art. 12. 

1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3, następuje na koniec roku 
kalendarzowego. 

2. Przedsiębiorca, 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 obowiązku, o którym mowa w art. 3, są 
obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu: 

1) odzysku; 
2) recyklingu. 

[2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie 
wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych w sposób określony w art. 4 ust. 1. 

3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym 
a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w 
masie produktów lub opakowań.] 

<2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który 
nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 
produktów w sposób określony w art. 4 ust. 1. 

3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między 
wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość 
wyrażoną w masie produktów.> 

[3a. Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej należnej od przedsiębiorcy lub 
organizacji z tytułu niewykonania obowiązku odzysku, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 
określa załącznik nr 5 do ustawy.] 

[4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych 
w załączniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 
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5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań 
wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załączniku 
nr 3 do ustawy nie przekracza 50 zł.] 

<4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. 
5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich 

produktów nie przekracza 100 zł.> 
 

[Art. 13. 
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach.] 

<Art. 13. 
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.> 

 
Art. 14. 

1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi: 
[1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 4,45 zł za 1 kg;] 
2)  (uchylony); 
3)  (uchylony); 
[4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,98 zł za 1 

kg;] 
5)  (uchylony); 
[6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,98 zł za 1 kg 

dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,89 zł za 1 kg dla 
opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej);] 

7) (uchylony). 
<8) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy – 2,57 

zł za 1 kg; 
9) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy – 5,50 zł 

za 1 kg; 
10) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy – 10,26 zł 

za 1 kg.> 
2. Stawki opłat, określone w ust. 1, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku 

kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie 
budżetowej za rok poprzedni. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do dnia 30 września 
każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość maksymalnych stawek opłat 
produktowych na następny rok. 

[4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych 
opakowań i produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym 
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oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych i poużytkowych z tych 
produktów i opakowań, kosztami ich zagospodarowania lub wzrostem średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej 
za rok poprzedni.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla 
poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych z produktów, kosztami ich 
zagospodarowania.> 

 
[Art. 18. 

1. W razie nieterminowego uiszczenia opłat produktowych lub uiszczenia ich w wysokości 
niższej od kwoty należnej naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach 
określonych w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa. 

2. Do opłat produktowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

3. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.] 

 
[Art. 19. 

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - 
Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi 
województwa.] 

<Art. 19. 
Do opłat produktowych w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio 
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2012 r. poz. 749, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 
marszałkowi województwa.> 

 
[Art. 25. 

Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się odpowiednio marszałka 
województwa oraz urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach 
wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty wymienione w załączniku nr 3 do 
ustawy oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na 
terytorium kraju - odpowiednio Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.] 

<Art. 25. 
Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się marszałka 
województwa lub urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy lub organizacji, a w przypadku braku siedziby albo 
miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego 
lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.> 
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[Art. 29. 

1.  Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w 
opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na rachunku 
bankowym Narodowego Funduszu. 

2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego 
następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70 % 
zgromadzonych wpływów, o których mowa w ust. 1, wojewódzkim funduszom na 
zasadach określonych w ust. 4. 

3. Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, 
przekazują gminom (związkom gmin) środki, o których mowa w ust. 2, na zasadach 
określonych w ust. 4. 

4. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z 
oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom 
(związkom gmin), proporcjonalnie do ilości 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. 

5.  (uchylony).] 
 

[Art. 32. 
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 
wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym 
Narodowego Funduszu. 

Art. 33. 
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 
wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym 
Narodowego Funduszu.] 

<Art. 32. 
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 
wymienionych w poz. 3–5 w załączniku nr 4a do ustawy są gromadzone na rachunku 
bankowym Narodowego Funduszu. 

Art. 33. 
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 
wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy są gromadzone na rachunku 
bankowym Narodowego Funduszu.> 

 
[Art. 35. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd związku gmin) jest obowiązany do 
sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o: 

1) rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) 
lub podmiot działający w ich imieniu; 

2) rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) 
lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu; 
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3) wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2. 
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd związku gmin) jest obowiązany przechowywać 

przez 5 lat dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku 
i recyklingu. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd 
związku gmin) przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego 
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, marszałkowi województwa i 
wojewódzkiemu funduszowi, właściwemu ze względu na siedzibę gminy (związku gmin). 

4. Wojewódzkie fundusze są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska oraz Narodowemu Funduszowi zbiorczą informację o rodzaju i ilości 
odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz 
przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31 marca roku 
kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy informacja, a w terminach do 
dnia 15 lipca i 31 grudnia - informację o przekazanych gminom (związkom gmin) 
środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.] 

 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 1 
RODZAJE OPAKOWAŃ 

 
Poz. 

 
 Symbol PKWiU 

 
 Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i 

zbiorczych) 
 

1 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 opakowania z tworzyw sztucznych 
 

2 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 opakowania z aluminium 
 

3 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 
 

4 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 opakowania z papieru i tektury 
 

5 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 
 

6 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 opakowania z drewna 
 

] 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 3 
RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW 

 
Poz.  Symbol PKWiU  Rodzaj produktu 

1  2  3 
1 
 

 23.20.18-50 
 

 oleje smarowe, 
 

 
 

 z wyłączeniem: 
 

 z wyłączeniem: 
 

  23.20.18-50.10  oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych 
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  niż proces specyficzny 
 

 
 

 23.20.18-50.40 
 

 oleje białe, parafina ciekła 
 

 
 

 23.20.18-50.60 
 

 mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające 
przyleganiu do form, oleje antykorozyjne 
 

 
 

 23.20.18.50-80 
 

 oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje 
 

 
 

 23.20.40 
 

 oleje odpadowe 
 

2 
 

 (uchylona) 
 

  
 

3 
 

 25.11.11 
 

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

 
 

 25.11.13-55.00 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w 
autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia <= 121 
 

 
 

 25.11.13-57.00 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w 
autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia > 121 
 

 
 

 25.11.14-04 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w 
pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 
 

 
 

 25.11.14-06.00 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu 
bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i 
przemyśle 
 

 
 

 25.11.14-08.00 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub 
podobnym, pozostałe 
 

 
 

 25.11.14-10.00 
 

 opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
 

 
 

 25.11.20 
 

 opony używane pneumatyczne z gumy 
 

 
 

 25.12.10-30.00 
 

 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w 
samochodach osobowych 
 

 
 

 25.12.10-50.00 
 

 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i 
samochodach ciężarowych 
 

 
 

 25.12.10-90.00 
 

 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 
 

4 
 

 (uchylona) 
 

  
 

 
 
 



- 23 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 
DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA ODPADÓW 

OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH W STOSUNKU DO MASY LUB ILOŚCI 
WPROWADZONYCH NA RYNEK KRAJOWY, W DRODZE SPRZEDAŻY LUB IMPORTU, 

OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW 
 
Poz. 

 
 Odpad powstały z: 

 
 Poziom 

 
 Poziom 

 
 
 

 rodzaj produktów 
 

 symbol PKWiU 
 

 odzysku 
 

 recyklingu 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

1 
 

 opakowania razem 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 501) 
 

 251) 2) 
 

2 
 

 opakowania z tworzyw 
sztucznych 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 - 
 

 251) 
 

3 
 

 opakowania z aluminium 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 - 
 

 401) 
 

4 
 

 opakowania ze stali, w tym z 
blachy stalowej 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 - 
 

 201) 
 

5 
 

 opakowania z papieru i tektury 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 - 
 

 481) 
 

6 
 

 opakowania ze szkła 
gospodarczego, poza ampułkami 
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 - 
 

 381) 
 

7 
 

 opakowania z materiałów 
naturalnych (drewna i tekstyliów)
 

 bez względu na symbol PKWiU 
 

 - 
 

 151) 2) 
 

8-13 
 

 (uchylone) 
 

  
 

  
 

  
 

14 
 

 oleje smarowe, z wyłączeniem: 
 

 23.20.18-50 
z wyłączeniem: 
 

 50 
 

 354) 
 

 
 

 - oleje smarowe do 
przeprowadzania 
  przemian chemicznych innych 
niż 
  proces specyficzny 
 

 23.20.18-50.10 
 

  
 

  
 

 
 

 - oleje białe, parafina ciekła 
 

 23.20.18-50.40 
 

  
 

  
 

 
 

 - mieszanki olejowe do obróbki 
  metali, oleje zapobiegające 
  przyleganiu do form, oleje 
  antykorozyjne 
 

 23.20.18-50.60 
 

  
 

  
 

 
 

 - oleje smarowe pozostałe oraz 
  pozostałe oleje 
 

 23.20.18-50.80 
 

  
 

  
 

  - oleje odpadowe  23.20.40     
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15 

 
 (uchylona) 
 

  
 

  
 

  
 

16 
 

 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 
ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia <= 121 
 

 25.11.13-55.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z 
gumy, w rodzaju stosowanych w 
autobusach i samochodach 
ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia > 121 
 

 25.11.13-57.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z 
gumy, w rodzaju stosowanych w 
pojazdach i maszynach 
rolniczych i leśnych 
 

 25.11.14-04 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z 
gumy, do pojazdów transportu 
bliskiego i maszyn w rodzaju 
stosowanych w budownictwie i 
przemyśle 
 

 25.11.14-06.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z 
gumy, z bieżnikiem daszkowym 
lub podobnym, pozostałe 
 

 25.11.14-08.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony pozostałe, nowe, 
pneumatyczne z gumy, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
 

 25-11.14-10.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony używane pneumatyczne z 
gumy 
 

 25.11.20 
 

  
 

  
 

 
 

 opony bieżnikowane z gumy, w 
rodzaju stosowanych w 
samochodach osobowych 
 

 25.12.10-30.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony bieżnikowane z gumy, w 
rodzaju stosowanych w 
autobusach i samochodach 
ciężarowych 
 

 25.12.10-50.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony bieżnikowane z gumy, 
pozostałe 
 

 25.12.10-90.00 
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17 
 

 (uchylona) 
 

  
 

  
 

  
 

________ 
1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi 

określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach 
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych. 

2) Nie dotyczy palet drewnianych. 
3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych. 
4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.] 
 
 
 
[ZAŁĄCZNIK Nr 4A 

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I 
POUŻYTKOWYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. 

 
Poz.  Odpad powstały z:  Poziom 

  rodzaj produktów  symbol PKWiU  odzysku  recyklingu 
 

1  2  3  4  5 
 

1  opakowania razem  bez względu na symbol PKWiU  601)  nie mniej niż 55 i 
nie więcej niż 801) 

 
2  opakowania z tworzyw sztucznych  bez względu na symbol PKWiU  -  22,51), 2) 

 
3  opakowania z aluminium  bez względu na symbol PKWiU  -  501) 

 
4  opakowania ze stali, w tym z blachy 

stalowej 
 bez względu na symbol PKWiU  -  501) 

 
5  opakowania z papieru i tektury  bez względu na symbol PKWiU  -  601) 

 
6  opakowania ze szkła gospodarczego, 

poza ampułkami 
 bez względu na symbol PKWiU  - 

 
 601) 

 
7  opakowania z drewna  bez względu na symbol PKWiU  -  151) 

 
8-13  (uchylone)       

 
14 

 
 oleje smarowe, 
z wyłączeniem: 
 

 23.20.18-50, 
z wyłączeniem: 
 

 50 
 

 35 
 

 
 

 - oleje smarowe do przeprowadzania 
  przemian chemicznych innych niż 

 23.20.18-50.10 
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  proces specyficzny 
 

 
 

 - oleje białe, parafina ciekła 
 

 23.20.18-50.40 
 

  
 

  
 

 
 

 - mieszanki olejowe do obróbki 
  metali, oleje zapobiegające 
  przyleganiu do form, oleje 
  antykorozyjne 
 

 23.20.18-50.60 
 

  
 

  
 

 
 

 - oleje smarowe pozostałe oraz 
  pozostałe 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 ciężarowych, o 
współczynniku obciążenia Ł 121 
 

 25.11.13-55.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, w 
rodzaju stosowanych w autobusach i 
samochodach ciężarowych, o 
współczynniku obciążenia > 121 
 

 25.11.13-57.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, w 
rodzaju stosowanych w pojazdach i 
maszynach rolniczych i leśnych 
 

 25.11.14-04 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, 
do pojazdów transportu bliskiego i 
maszyn w rodzaju stosowanych w 
budownictwie i przemyśle 
 

 25.11.14-06.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony nowe pneumatyczne z gumy, z 
bieżnikiem daszkowym lub podobnym, 
pozostałe 
 

 25.11.14-08.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony pozostałe, nowe, 
pneumatyczne z gumy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
 

 5.11.14-10.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony używane pneumatyczne z gumy
 

 25.11.20 
 

  
 

  
 

  opony bieżnikowane z gumy, w  25.12.10-30.00     
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 rodzaju stosowanych w samochodach 
osobowych 
 

   

 
 

 opony bieżnikowane z gumy, w 
rodzaju stosowanych w autobusach i 
samochodach ciężarowych 
 

 25.12.10-50.00 
 

  
 

  
 

 
 

 opony bieżnikowane z gumy, 
pozostałe 
 

 25.12.10-90.00 
 

  
 

  
 

________ 
1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi 

określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach 
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych. 

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się 
produkt wykonany z tworzywa sztucznego. 

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.] 
<Załącznik nr 4A 

 
POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU  

ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW  
 

Poz. Odpady powstałe z: Poziom w %: 
 rodzaj produktów symbol PKWiU odzysk recykling 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 

Oleje smarowe otrzymane z ropy 
naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 
 z wyłączeniem: 

 

19.20.29.0 
 
 

z wyłączeniem: 

50 35

 Oleje smarowe do przeprowadzania 
przemian chemicznych innych niż proces 

specyficzny 
 

19.20.29.0   

 Parafina ciekła 
 

Mieszanki olejowe do obróbki metali, 
oleje zapobiegające przyleganiu do form, 

oleje antykorozyjne 
 

19.20.29.0 
 

19.20.29.0 

  

 Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe 
oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji 

olejów smarowych lub preparatów 
smarowych  

19.20.29.0   

2. Preparaty smarowe, dodatki, środki 20.59.4 50 35
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 zapobiegające zamarzaniu,  
z wyłączeniem:  

 
– Środki przeciwstukowe, dodatki do 

olejów mineralnych i produkty podobne 
– Środki zapobiegające zamarzaniu  
i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 

 

 
z wyłączeniem: 

 
20.59.42.0 

 
 

20.59.43.0 

  

3. Opony pneumatyczne z gumy, nowe, 
w rodzaju stosowanych w samochodach 

osobowych 
 
 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, 
w rodzaju stosowanych w motocyklach 

i rowerach 
 

22.11.11.0 
 
 
 

22.11.12.0 

75 15 

 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, 
w rodzaju stosowanych w autobusach, 

samochodach ciężarowych i samolotach 
 

22.11.13.0   

 Opony pneumatyczne bieżnikowane 
z gumy 

22.11.20.0   

4. Opony pneumatyczne z gumy, nowe, 
w rodzaju stosowanych w urządzeniach 
i maszynach rolniczych, pozostałe nowe 

opony pneumatyczne z gumy  

22.11.14.0 75 15 

5. Opony pneumatyczne, używane 38.11.53.0 75 15 
> 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 5 
 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ 
Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów 
opakowaniowych należy obliczać według wzoru: 

 
gdzie: 
OPodzysk - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł; 
Mz indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania 

wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na 
terytorium kraju, przy czym: 
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 
M2 - dotyczy opakowań z aluminium, 
M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

( ) ( )odzyskanacałkowitaodzysku
całkowita

662211
odzysk MMP

M
OPM...OPMOPM

OP −××
×++×+×

=
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M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza 
ampułkami, 

M6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i 
tekstyliów); 

OPz indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w 
zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w 
obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w 
sprawie stawek opłat produktowych, przy czym: 
OP1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 
OP2 - dotyczy opakowań z aluminium, 
OP3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 
OP4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, 
OP5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza 

ampułkami, 
OP6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i 

tekstyliów); 
Podzysku - wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku 

poziom odzysku; 
Mcałkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań 

wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym 
na terytorium kraju; 

Modzyskana - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów 
opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku 
sprawozdawczym.] 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ 

OZONOWĄ (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.) 

 
Art. 4. 

Ustawa nie narusza przepisów: 
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627, z późn. zm.), 
[2) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. 

U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 
959)] 

<2) ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. poz. ….).> 

- w zakresie dotyczącym substancji kontrolowanych oraz produktów, urządzeń i instalacji 
zawierających te substancje. 
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USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. O TOWARACH PACZKOWANYCH (Dz. U. Nr 91, poz. 

740 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495) 

 

Art. 2. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) towar paczkowany - produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego 
rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału 
nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez 
naruszenia opakowania; 

2) produkt - produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.); 

[3) opakowanie - opakowanie w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 
późn. zm.);] 

<3) opakowanie – opakowanie w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 
…);> 

4) butelka miarowa - pojemnik oznaczony znakiem "3", zamykany lub przystosowany 
do zamykania, przeznaczony do przechowywania, transportu lub dostarczania cieczy, 
o pojemności nominalnej od 50 ml do 5 l włącznie, posiadający charakterystykę 
konstrukcyjną i jednolitość wytwarzania zapewniającą odpowiednią dokładność 
pomiaru zawartej w nim cieczy przez napełnienie do określonego poziomu lub w 
określonym procencie jego pojemności całkowitej, bez konieczności wykonywania 
niezależnego pomiaru ilości nalewanej do niego cieczy, wykonany ze szkła lub 
innego materiału posiadającego taką sztywność i stabilność, która zapewnia 
pojemnikowi zachowanie takich samych właściwości metrologicznych, jakie 
zapewnia szkło; 

5) paczkowanie - umieszczenie odmierzonej porcji produktu w opakowaniu 
jednostkowym w celu wprowadzenia go do obrotu jako towaru paczkowanego; 

6) paczkujący - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. 
zm.), który paczkuje produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza 
towar paczkowany do obrotu; 

7) zlecający paczkowanie - przedsiębiorcę, który zleca paczkowanie produktu innemu 
podmiotowi i wprowadza towar paczkowany do obrotu jako paczkujący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) paczkujący na zlecenie - przedsiębiorcę, który paczkuje produkty na zlecenie i 
przekazuje towary paczkowane zlecającemu paczkowanie; 

9) importer - przedsiębiorcę, który sprowadza towar paczkowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu; 
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10) sprowadzający - przedsiębiorcę, który sprowadza towar paczkowany nieoznaczony 
znakiem "e" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu; 

11) metoda referencyjna - metodę statystycznej kontroli towarów paczkowanych lub 
butelek miarowych, stosowaną przez organy kontroli w celu stwierdzenia 
poprawności procesu paczkowania produktów lub produkcji butelek miarowych; 

12) kontrola wewnętrzna ilości towaru paczkowanego - kontrolę dotyczącą ilości 
produktu w opakowaniu, wykonywaną w trakcie procesu paczkowania; 

13) kontrola wewnętrzna butelek miarowych - kontrolę dotyczącą określonych w ustawie 
wymagań dla butelek miarowych, wykonywaną przez producenta w trakcie procesu 
produkcyjnego; 

14) partia towaru paczkowanego (partia) - określoną liczbę jednakowych towarów 
paczkowanych, o takiej samej ilości nominalnej, zapakowanych w tych samych 
warunkach i w określonym przedziale czasu; 

15) próbka towaru paczkowanego (próbka) - pobraną losowo z partii określoną liczbę 
towarów paczkowanych, na podstawie której dokonuje się oceny partii; 

16) błąd ilości towaru paczkowanego, oznaczony znakiem T - różnicę między ilością 
rzeczywistą a ilością nominalną towaru paczkowanego; 

17) dopuszczalna ujemna wartość błędu ilości towaru paczkowanego, oznaczona 
znakiem T1 - maksymalną dopuszczalną różnicę między ilością rzeczywistą a ilością 
nominalną produktu podaną przez paczkującego; 

18) ilość nominalna towaru paczkowanego - deklarowaną przez paczkującego i 
oznaczoną na opakowaniu ilość produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania 
oraz bez dodatkowych materiałów lub produktów zapakowanych razem z 
produktem, jaką towar paczkowany powinien zawierać; 

19) ilość rzeczywista towaru paczkowanego - przeznaczoną dla nabywcy ilość produktu 
w towarze paczkowanym, bez opakowania i bez dodatkowych materiałów lub 
produktów zapakowanych razem z produktem, jaką towar paczkowany faktycznie 
zawiera; w przypadku produktów, których ilość wyraża się w jednostkach objętości, 
z wyjątkiem produktów zamrożonych, ilość rzeczywista powinna być określana w 
temperaturze 20 °C. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

 
Art. 50. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 
[1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.): 
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a) producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, a także 
eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w 
opakowaniach, 

b) wprowadzających na terytorium kraju: 
– produkty w opakowaniach, 
– opony, 
– oleje smarowe, 

c) prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 
d) organizacji odzysku, 
e) dokonujących eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w 
celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;] 

<1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.): 

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty, 
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, 
c) organizacji odzysku, 
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;> 
2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.): 
a) wprowadzających pojazdy, 
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów, 
c) prowadzących stacje demontażu, 
d) prowadzących strzępiarki; 

3) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym: 

a) wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców dokonujących 
wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej 
ustawy, 

b) zbierających zużyty sprzęt, 
c) prowadzących zakład przetwarzania, 
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 
79, poz. 666, z późn. zm.): 

a) wprowadzających baterie lub akumulatory, 
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b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów; 

5) z zakresu niniejszej ustawy: 
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z 

obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem 
wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b) transportujących odpady, 
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają 

wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu[.]<;> 
<6) z zakresu ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. …) przedsiębiorców: 
a) będących organizacjami odzysku opakowań, 
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

– odpadów opakowaniowych, 
– produktów w opakowaniach, 

c) eksportujących: 
– odpady opakowaniowe, 
– opakowania, 
– produkty w opakowaniach, 

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 
opakowaniowych, 

e) wprowadzających opakowania, 
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.> 

2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest 
obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 

3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot 
wpisany do rejestru. 

 
Art. 52. 

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera 
następujące informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 
podatkowej, o ile został nadany; 

3) numer REGON, o ile został nadany; 
[4) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w odniesieniu 
do: 
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a) producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
eksportera i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz 
eksportera i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w 
opakowaniach: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
– informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz 

wywożonych za granicę opakowań, 
b) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty w 

opakowaniach: 
– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w 

szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań, 
o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, 

– dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku, a 
w szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych powstałych z 
opakowań, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 
r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, o ile została zawarta umowa z 
organizacją odzysku, 

c) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju opony lub przedsiębiorcy 
wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe: 
– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w 

szczególności recyklingu, odpadów poużytkowych powstałych z produktów, o 
których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, 

– dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku, a 
w szczególności recyklingu, odpadów poużytkowych powstałych z produktów, 
o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, o ile została zawarta umowa z 
organizacją odzysku, 

d) prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych lub poużytkowych: 
– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 
– informację o stosowanym procesie recyklingu, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 
– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku, 

– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 
e) prowadzącego odzysk odpadów opakowaniowych lub poużytkowych: 

– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 
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– informację o stosowanym procesie odzysku, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
– informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku, 

f) dokonującego eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w 
celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi: 
- kod i nazwę rodzajów odpadów opakowaniowych lub poużytkowych 

przyjmowanych w celu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 
- informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

g) organizacji odzysku: 
- informację o rodzaju opakowań lub produktów, w stosunku do których 

organizacja odzysku zamierza przejmować obowiązki zapewnienia odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 

- informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku;] 

<4) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w 
odniesieniu do: 

a) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 
– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w 

szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 
– dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku 

i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta 
umowa z organizacją odzysku, 

b) prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 
– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 
– informację o stosowanym procesie recyklingu, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,  
– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 
– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c) prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 
– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 
– informację o stosowanym procesie odzysku, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
– informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 
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d) dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu 
poddania ich odzyskowi i recyklingowi: 
– kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych 

w celu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e) organizacji odzysku: 
– informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja 

odzysku zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i 
recyklingu odpadów z nich powstałych, 

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku;> 

5) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji w odniesieniu do: 

a) wprowadzającego pojazdy: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
– informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających 

w ramach sieci, 
b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

– adres punktu zbierania pojazdów, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c) prowadzącego stację demontażu: 
– adres stacji demontażu, 
– informację o stosowanych procesach przetwarzania, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 
d) prowadzącego strzępiarkę: 

– adres strzępiarki, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku; 
6) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym w odniesieniu do: 
a) wprowadzającego sprzęt albo przedsiębiorcy dokonującego 

wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej 
ustawy: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do tej ustawy, 
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– informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, o ile została 
zawarta, a w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla 
gospodarstw domowych, który nie zawarł umowy z organizacją odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informację o masie poszczególnych 
rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, który 
zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości 
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, 

b) zbierającego zużyty sprzęt: 
– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty 
sprzęt, 

– adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c) prowadzącego zakład przetwarzania: 
– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 

załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego 
zużyty sprzęt, 

– adres zakładu przetwarzania, 
– informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 
– informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których 

jest zbierany zużyty sprzęt, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 
d) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 

– kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 
– informację o stosowanym procesie recyklingu, 
– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 
– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 
e) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 

– kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 
– informację o stosowanym procesie odzysku, 
– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 
– informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku, 
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f) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
- wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o 

których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców 
oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

- zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości 
kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego na pokrycie tego kapitału; 

7) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w 
odniesieniu do: 

a) wprowadzającego baterie lub akumulatory: 
– informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 
– informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w 

przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane 
tego podmiotu, 

b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów: 
– informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o 

prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
– informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 

środowiskowego albo o ich braku; 
<7a) z zakresu ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi w odniesieniu do: 
a) organizacji odzysku opakowań: 

– wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja 
odzysku opakowań zamierza wykonywać obowiązek zapewniania 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku, 

b) przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz 
przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 
opakowaniowych: 
– kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania 

ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza 
terytorium kraju, 

– informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 
c) przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces 

odzysku odpadów opakowaniowych: 
– kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu 

lub innego niż recykling procesu odzysku, 
– informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,  
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– informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling 
procesu odzysku, 

– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących 
do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, 

– informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub 
innego niż recykling procesu odzysku, 

– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania 
środowiskowego albo o ich braku,  

d) wprowadzających produkty w opakowaniach: 
– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za 
pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, 

– dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek 
zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile 
została zawarta umowa z organizacją odzysku opakowań, 

– informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 
tej ustawy – w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach 
wielomateriałowych lub wprowadzającego środki niebezpieczne w 
opakowaniach, 

e) wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w 
opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów 
w opakowaniach: 
– informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
– informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz 

wywożonych za granicę opakowań;> 
8) z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 

a) transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 
b) sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych 

odpadów, 
c) pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących 

przedmiotem obrotu, 
d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

– kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, 
– informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów. 
2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 
3) numer REGON, o ile został nadany; 
4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 
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zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 
koncesji na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach; 

5) informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 
6) informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku; 
7) informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

8) wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 
przetwarzania olejów odpadowych. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa 
w ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 
środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 
rozumie się: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów; 
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 
3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 
4) pozwolenie zintegrowane. 

 
Art. 64. 

1. Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z 
rejestru w przypadku: 

1) nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana; 
2) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych z gospodarką odpadami; 
3) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych 

w przepisach ustawy; 
[4) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych 

w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;] 

<4) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków 
określonych w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
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przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 
akumulatorach oraz ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi;> 

5) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności 
wymagającej wpisu do rejestru; 

6) niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym - w przypadku wprowadzającego sprzęt 
przeznaczony dla gospodarstw domowych; 

7) niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

8) niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej. 

2. Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru w więcej niż 
jednym zakresie, a przesłanki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko niektórych 
zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 59 lub 
art. 60, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do 
rejestru w odpowiednim zakresie. 

 
Art. 73. 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 
powstającymi sporządzają: 

[1) producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i 
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, o którym mowa w ustawie z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; 

2) eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; 
3) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty 

wymienione odpowiednio w załącznikach nr 1 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej;] 

<1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w 
ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi; 

2) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa 
w ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi;  

3) wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z 
dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;> 



- 42 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5) wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) dane identyfikujące podmiot: 

a) numer rejestrowy, 
b) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer 
identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, 

d) numer REGON, o ile został nadany; 
2) w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a) masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 
materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 
– o opakowaniach wielokrotnego użytku, 
[– o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,] 
<– o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi,> 

[b) masie opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, w których zostały wprowadzone do 
obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,] 

<b) masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje,> 

c) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na 
odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż 
gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z 
podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

e) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 
poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego 
poziomu odzysku lub recyklingu, 

f) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z 
jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku 
- w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje 
wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w 
opakowaniach[;]<,> 
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<g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych 
kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego 
obowiązku – także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych 
kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel 
kosztów;> 

3) w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku 
rodzaje i symbole, informacje o: 

a) masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 
b) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 
c) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 
d) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla 

poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy - w 
przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

4) w zakresie pojazdów - informacje o wysokości należnej opłaty za brak sieci 
zbierania pojazdów; 

5) w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego: 

a) informacje o: 
– ilości i masie sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do 

obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, 

– masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, 
poddanego przetwarzaniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odzyskowi, w tym 
recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, 

– osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

– wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla 
poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w 
przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku lub 
recyklingu, 

b) wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt 
ma zawartą umowę, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zawierający: 
– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
– numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 
– numer REGON, o ile został nadany, 
– adresy zakładów przetwarzania, 
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– numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, z którego powstał przyjmowany przez 
prowadzącego zakład przetwarzania zużyty sprzęt, 

– informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, 
– wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady 

przetwarzania, 
c) informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 

edukacyjne; 
6) w zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów: 

a) informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i 
akumulatorów, 

b) wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z 
których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą 
umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
bateriach i akumulatorach, zawierający: 
– numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów, 
– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów, 

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania 
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

– numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub 
zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

– informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 
akumulatorach, 

c) informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 
edukacyjne, 

d) w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych: 
– informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych 

i zużytych akumulatorów przenośnych, 
– informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. 

 
Art. 74. 

[1. W przypadku gdy: 
1) obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, 



- 45 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) obowiązek określony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - wykonuje odpowiednio organizacja odzysku 
albo organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, roczne 
sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych 
obowiązków sporządza ta organizacja. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 73 
ust. 2 pkt 1, a także informacje określone w: 

1) art. 73 ust. 2 pkt 2 i 3 - w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z 
dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 

2) art. 73 ust. 2 pkt 5 - w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.] 

<1. W przypadku gdy: 
1) obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, 

2) obowiązek określony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

3) obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

– wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne 
sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych 
obowiązków sporządza ta organizacja.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 
73 ust. 2 pkt 1, a także informacje określone w: 

1) art. 73 ust. 2 pkt 2 lit. a–f – w przypadku organizacji odzysku opakowań, o 
której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi; 

2) art. 73 ust. 2 pkt 3 – w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie 
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 

3) art. 73 ust. 2 pkt 5 – w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.> 

3. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku 
opakowań, przyjęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji 
albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, 
od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez 
niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie 
likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań. 

<3a. Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo: 
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1) wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła 
obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2) informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań 
publicznych kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten 
cel kosztów; 

3) wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w 
roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności 
określonych w art. 17 ust. 7 tej ustawy, obejmujący: 

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza 
odpadów, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został 
nadany, 

c) numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany, 
d) określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów w 

zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 
e) określenie rodzajów odpadów opakowaniowych w odniesieniu do których 

posiadaczowi odpadów zostało zlecone wykonanie czynności z zakresu 
gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

f) określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi 
odpadów wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami 
opakowaniowymi.> 

4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wprowadzający sprzęt jest obowiązany 
do złożenia sprawozdań w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 za okres od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości do 
końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację 
odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

5. Sprawozdania składane przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, mogą zawierać zbiorcze dane dotyczące wszystkich 
wprowadzających sprzęt, od których obowiązki te zostały przejęte. 

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedkłada sprawozdanie 
obejmujące informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 5 lit. a tiret pierwsze, 
oddzielnie dla każdego wprowadzającego sprzęt, od którego przejęła obowiązki. 

7. Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, do rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza wykaz 
przedsiębiorców, w imieniu których działa. 

 
Art. 194. 

1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 
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1) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o 
której mowa w art. 5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi 
odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego 
stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla 
odpadów niebezpiecznych; 

2) mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie 
substancji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew 
warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 2; 

3) zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3; 
4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub 

gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie 
odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41; 

5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez 
wymaganego wpisu do rejestru; 

<5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w 
związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w 
art. 63;> 

6) dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o 
którym mowa w art. 93; 

7) rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi 
substancjami lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3; 

8) wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 ust. 2 i 
art. 144. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata 
podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska. 

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej 
niż 1.000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł. 

 


