
Projekt z dnia 18 marca 2021 r.

U S T A W A  

z dnia ……………………………

o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty,”,

– w pkt 3 po wyrazie „produktowej” dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu:

„4) środki służące ochronie środowiska i ochronie życia ludzi przez 

zapobieganie niekorzystnemu wpływowi niektórych produktów z tworzyw 

sztucznych, w szczególności na środowisko wodne i na zdrowie człowieka, 

oraz zmniejszanie tego wpływu”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami powstałymi z 

produktów objętych przepisami ustawy w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

stosuje się przepisy o odpadach.”;

2) w art. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium państwa 

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do 

obrotu;”,

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 12.06.2019, str. 1).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę 
z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 
statków, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
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b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4cw brzmieniu:

„4a) narzędziach połowowych – rozumie się przez to sprzęt wykorzystywany w 

rybołówstwie lub akwakulturze w celu lokalizowania, chwytania lub hodowli 

żywych zasobów morza lub sprzęt pływający na powierzchni morza i 

stosowany do wabienia i chwytania lub hodowli żywych zasobów morza;

4b) narzędziach połowowych stanowiących odpady – rozumie się przez to 

narzędzia połowowe, które stały się odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 

2361), w tym wszelkie oddzielne elementy, substancje lub materiały, które w 

momencie porzucenia lub utraty takich narzędzi połowowych stanowiły ich 

część lub były do nich przymocowane;”,

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) oksydegradowalne tworzywo sztuczne – rozumie się przez to materiał z 

tworzywa sztucznego zawierający dodatki, które pod wpływem utleniania 

prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub do ich rozkładu 

chemicznego;

8b) opakowaniu – rozumie się przez to opakowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114);”,

d) pkt 9a i 9b otrzymują brzmienie:

„9a) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to posiadacza odpadów w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach;

9b) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162), który importuje produkty, dokonuje wewnątrzwspólnotowego 

nabycia produktów lub wytwarza produkty i wprowadza je do obrotu, z 

wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne będącego osobą prowadzącą działalność 

połowową w rozumieniu art. 4 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) 
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nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. 

UE L 354 z dnia 28.12.2013, str. 22);”,

e) pkt 9c otrzymuje brzmienie:

„9c) produktach – produkty zaliczone do rodzajów produktów wymienionych w 

załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub 

przynależność do produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, oraz produkty jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego i narzędzia połowowe zawierające tworzywa 

sztuczne;”,

f) po pkt 9c dodaje się pkt 9d–9e w brzmieniu:

„9d)  producencie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę prawną, mającą 

siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim 

i sprzedającą produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub 

narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne na terytorium kraju bez 

względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość;

9e) produkcie jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego – rozumie się przez 

to produkt, w tym opakowanie, który jest w całości lub częściowo wykonany z 

tworzywa sztucznego i który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani 

wprowadzony do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach jego cyklu życia 

wielokrotne użycie przez zwrócenie go do producenta w celu powtórnego 

napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był 

pierwotnie przeznaczony;”,

g) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) regeneracji olejów odpadowych – rozumie się przez to regenerację w 

rozumieniu art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;”,

h) po pkt 11a dodaje się pkt 11aa oraz 11ab w brzmieniu:

„11aa) tworzywie sztucznym – rozumie się przez to materiał składający się z 

polimeru w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
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zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 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. U. UE. L 396 z 30.12.2006, str. 1, L 268 z 

9.10.2008, str. 14, L 353 z 31.12.2008 str. 1, L 46 z 17.02.2009, str. 3, L 164 z 

26.06.2009, str. 7, L 86 z 01.04.2010, str. 7, L 133 z 31.05.2010, str. 1, L 44 z 

18.02.2011, str. 2, L 58 z 03.03.2011, str. 27, L 69 z 16.03.2011, str. 3, L 69 z 

16.03.2011, str. 7, L 101 z 15.04.2011, str. 12, L 134 z 21.05.2011, str. 2, L 37 

z 10.02.2012, str. 1, L 41 z 15.02.2012, str. 1, L 128 z 16.05.2012, str. 1, L 252 

z 19.09.2012, str. 1, L 252 z 19.09.2012, str. 4, L 253 z 20.09.2012, str. 5, L 43 

z 14.02.2013, str. 24, L 108 z 18.04.2012, str. 1, L 158 z 10.06.2013, str. 1, L 

328 z 07.12.2013, str. 69, L 90 z 26.03.2014, str. 1, L 93 z 28.03.2014, str. 24, 

L 136 z 09.05.2014, str. 19, L 244 z 19.08.2014, str. 6, L 50 z 21.02.2015, str. 

1, L 58 z 03.03.2015, str. 43, L 104, 23.04.2015, str. 2, L 132 z 29.05.2015, str. 

8, L 233 z 05.09.2015, str. 2, L 9 z 14.01.2016, str. 1, L40 z 17.02.2016, str. 5, 

L 144 z 01.06.2016, str. 27, L 165 z 23.06.2016, str. 4, L 166 z 24.06.2016, str. 

1, L 255 z 21.09.2016, str. 14, L 337 z 13.12.2016, str. 3, L 35 z 10.02.2017, 

str. 6, L 104 z 20.04.2017, str. 8, L 150 z 14.06.2017, str. 7, L 150 z 14.06.2017, 

str. 14, L 224 z 31.08.2017, str. 110, L 6 z 11.01.2018, str. 45, L 99 z 

19.04.2018, str. 3, L 99 z 19.04.2018, str. 7, L 114 z 04.05.2018, str. 4, L 256 z 

12.10.2018, str. 1, L 308 z 04.12.2018, str. 1, L 322 z 18.12.2018, str. 14, L 154 

z 12.06.2019, str. 37, L 259 z 10.10.2019, str. 9, L 35 z 07.02.2020, str. 1, L 

110 z 08.04.2020, str. 1), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne 

substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny 

produktów końcowych, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały 

chemicznie zmodyfikowane;

11ab) tworzywie sztucznym ulegającym biodegradacji – rozumie się przez to 

tworzywo sztuczne zdolne do fizycznego, biologicznego rozkładu 

prowadzącego ostatecznie do jego rozkładu na dwutlenek węgla (CO2), 

biomasę i wodę, które, zgodnie normami zharmonizowanymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 544) dotyczącymi opakowań nadaje się do odzysku przez 

kompostowanie i fermentację beztlenową;”,

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbvgm4dqltqmfyc4nbyga2timrzgi
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i) pkt 11f otrzymuje brzmienie:

„11f) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów – rozumie się przez to przywóz 

produktów z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 

celu wprowadzenia do obrotu;”,

j) pkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a) wprowadzanie do obrotu – rozumie się przez to pierwsze dostarczenie 

produktu na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie 

lub nieodpłatnie, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub 

użytkowania, w tym na potrzeby własne;”,

k) po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

„12b) wyrobach tytoniowych – rozumie się wyroby tytoniowe w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

276).”;

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. 1. Wprowadzenie do obrotu następuje w dniu:

1) wydania produktu z magazynu albo przekazania go osobie trzeciej – w przypadku 

produktu wytworzonego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzającej przywóz produktu na terytorium kraju z 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej albo dokumentu celnego potwierdzającego przywóz produktu na 

terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej;

3) przywozu produktu na terytorium kraju w celu wprowadzenia do obrotu.

2. Jeżeli wprowadzenie do obrotu nastąpiło w dwóch różnych terminach, o których 

mowa w ust. 1, za dzień wprowadzenia do obrotu uważa się dzień, w którym 

wprowadzenie do obrotu nastąpiło wcześniej. 

3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do obrotu nie nastąpiło albo nastąpiło w 

innym dniu niż określony w ust. 1, spoczywa na przedsiębiorcy wprowadzającym do 

obrotu produkty.”;

4) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności 

recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów 

wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy wprowadzonych przez niego do 

obrotu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym 

roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy 

odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub 

recyklingowi w tym roku oraz masy produktów wprowadzonych do obrotu w 

poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w 

poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów – w 

stosunku do masy produktów wprowadzonych do obrotu w danym roku.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Masę produktów wprowadzonych do obrotu ustala się w oparciu o 

ewidencję prowadzoną zgodnie z art. 11.”,

d) uchyla się ust. 5–7,

e) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium 

kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych do 

obrotu olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych 

w ust. 12 i 13.”,

f) ust. 9a–10 otrzymują brzmienie:

„9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku odpadów powstałych z 

produktów wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy do odzysku zalicza się 

procesy R1–R9 i R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 

9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów powstałych z 

produktów wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy 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 
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olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych do obrotu olejów 

smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.”,

h) ust. 11a otrzymuje brzmienie:

„11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 

produktów do masy wprowadzonych do obrotu 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.”,

i) ust. 11d otrzymuje brzmienie:

„11d. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 

produktów do masy wprowadzonych do obrotu produktów nie wlicza się produktów, 

które przedsiębiorca w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu w drodze 

importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym samym roku 

kalendarzowym wywiózł z kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej 

dostawy na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub 

wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.”;

5) po art. 3a dodaje się art. 3b–3o w brzmieniu:

„Art. 3b. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę 

handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłki w opakowaniach 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, 

jest obowiązany pobrać opłatę od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego lub posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwaną dalej „opłatą”.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić nabywcom 

opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznego oraz nabywcom posiłków w 

opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienionych w 

załączniku nr 6 do ustawy, dostępność w sprzedaży podobnych opakowań wytworzonych 

z materiałów innych niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku.

Art. 3c. 1. Maksymalna stawka opłaty wynosi 1 zł za sztukę opakowania 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienionego w załączniku nr 6 do 

ustawy. 
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2. Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w 

drodze rozporządzenia, stawki opłaty, o której mowa w art. 3b, kierując się koniecznością 

trwałego zmniejszenia zużycia opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego 

wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, mając na uwadze ich negatywny wpływ na 

środowisko a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty.

Art. 3d. Przedsiębiorcy, o których mowa art. 3b ust. 1, wnoszą pobraną opłatę na 

odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do 

15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego opłata dotyczy.

Art. 3e. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca, o który mowa art. 3b ust. 1, nie wniósł 

pobranej opłaty albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w 

drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty 

obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany 

pobrać opłatę.

2. Zaległość z tytułu opłaty wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, na rachunek bankowy wskazany w tej decyzji.

3. W przypadku nieuiszczenia zaległości z tytułu opłaty w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, marszałek województwa nakłada , w drodze decyzji, na przedsiębiorcę, o którym 

mowa w ust. 1, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej 

opłaty.

4. Termin uiszczenia dodatkowej opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja 

ustalająca jej wysokość́ stała się ostateczna.

Art. 3f. 1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu 

gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty.

2. Wpływy z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty, powiększone o przychody z 

oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody, o których mowa w ust. 

3, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu 

terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

3. Wpływy z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty w wysokości 1% stanowią 

dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji 

należności z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty i obsługę administracyjną systemu 

poboru tych opłat.
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4. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 3b ust. 1, składa sprawozdanie o liczbie 

nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, o których 

mowa w załączniku nr 6 do ustawy na zasadach określonych w art. 73 ust. 2 pkt 3a ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Art. 3g. W sprawach dotyczących opłaty oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w 

art. 3e ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 

marszałkowi województwa.

Art. 3h. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 3b ust. 1, jest obowiązany 

prowadzić́ ewidencję liczby nabytych i wydanych nabywcom opakowań jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej.

2. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż̇ jedną jednostkę handlu detalicznego, 

jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane 

opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłki w opakowaniach 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objęte opłatą, prowadzi ewidencję, o 

której mowa w ust. 1, oddzielnie dla poszczególnych jednostek.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 3b ust. 1 jest obowiązany przechowywać 

informacje zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 3b – 3h sprawuje Inspekcja Handlowa, 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1706).

Art. 3i. Zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy oraz produktów 

wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Art. 3j. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego wymienione w załączniku nr 8 do ustawy jest obowiązany zapewnić 

umieszczenie na opakowaniach tych produktów lub na samych produktach oznakowania, 

zgodnie ze wzorami, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym zasady dotyczące 

zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienionych w części D załącznika do 
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia 

wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 428 

z dnia 17.12.2020, str. 57).

Art. 3k. 1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego wymienione w załączniku nr 9 do ustawy ponosi coroczną 

opłatę na pokrycie kosztów:

1) zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które 

wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania 

odpadów, w tym kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu 

tych odpadów i ich przetwarzania;

2) uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów 

takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził 

do obrotu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn stawki, o której mowa w art. 3l 

ust. 1, oraz liczby wprowadzonych do obrotu przez tego przedsiębiorcę produktów, o 

których mowa w załączniku nr 9 do ustawy, w danym roku.

Art. 3l. 1. Maksymalna stawka opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, wynosi 0,05 

zł za 1 sztukę wprowadzonego do obrotu produktu.

2. Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w 

drodze rozporządzenia, stawki opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, kierując się 

koniecznością pokrycia kosztów zagospodarowania tych odpadów oraz utworzenia i 

utrzymania publicznych systemów zbierania.

3. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku nr 

9 do ustawy wnosi opłatę, o której mowa w art. 3k ust. 1, na odrębny rachunek bankowy 

prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku 

kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.

Art. 3m. 1. W przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty, o 

których mowa w załączniku nr 9 do ustawy, nie wniósł opłaty, o której mowa w art. 3k 

ust. 1, albo uiścił opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze 

decyzji, wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując stawkę opłaty obowiązującą w 

roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty był 

obowiązany wnieść. 
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2. Zaległość z tytułu opłaty wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, na rachunek bankowy wskazany w tej decyzji.

3. W przypadku nieuiszczenia zaległości z tytułu opłaty w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, marszałek województwa nakłada, w drodze decyzji, na przedsiębiorcę, o którym 

mowa w ust. 1, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej 

opłaty.

4. Termin uiszczenia dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 3, wynosi 14 dni od 

dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość́ stała się ostateczna.

Art. 3n. 1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu 

gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, 

oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m ust. 1.

2. Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, oraz dodatkowej opłaty, 

o której mowa w art. 3m ust. 1, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku 

bankowego i pomniejszone o dochody, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa 

przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu terminie 10 dni po upływie 

miesiąca, w którym wpłynęły.

3. Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, oraz opłaty dodatkowej, 

o której mowa w art. 3m ust. 1, w wysokości 1% stanowią dochody budżetu samorządu 

województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i 

obsługę administracyjną systemu ich poboru.

4. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego, wymienione w załączniku nr 9 do ustawy, składa sprawozdanie o 

wysokości wniesionej opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, na zasadach określonych w 

art. 73 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Art. 3o. W sprawach dotyczących opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, oraz 

dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.”;

6) po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu:

„Art. 4a 1. Producent ma prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela 

odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą 

dla przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, 
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w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne 

pochodzących od tego producenta.

2. Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1, jest wyznaczany w drodze 

umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Autoryzowanym przedstawicielem może być osoba fizyczna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, mający 

odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium kraju.

4. Do autoryzowanego przedstawiciela stosuje się przepisy ustawy dotyczące 

przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego lub przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne.

5. W przypadku ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela producent działa 

wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela.

6. Autoryzowany przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz producenta, ponosząc 

odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków określonych ustawą dla 

przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Art. 4b 1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku 

z tworzywa sztucznego lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, 

pochodzące od producenta, nie jest obowiązany do wykonywania obowiązków 

nałożonych na niego ustawą, o ile:

1) autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru;

2) przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do 

wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do 

produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne wprowadzonych do obrotu przez tego 

wprowadzającego, w danym roku kalendarzowym, pochodzących od producenta, 

który wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela.

2. W przypadku nieprzekazania autoryzowanemu przedstawicielowi danych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub narzędzia połowowe zawierające 

tworzywa sztuczne jest obowiązany do wykonywania obowiązków nałożonych na niego 



13

ustawą w odniesieniu do tych produktów, które wprowadził do obrotu w danym roku 

kalendarzowym i o których nie poinformował autoryzowanego przedstawiciela.

3. Autoryzowany przedstawiciel prowadzi wykaz przedsiębiorców 

wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub 

narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, którzy korzystają z uprawnienia, o 

którym mowa w ust. 1.

Art. 4c. 1. Osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 

lub osoba prawna, która ma odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę na 

terytorium kraju, która sprzedaje na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej produkty jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego wymienione w załączniku nr 9 do ustawy lub narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne, jest obowiązana do wyznaczenia swojego 

przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium tego państwa 

członkowskiego ciążących na niej obowiązków określonych w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia 

wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

2. Przedstawiciel jest wyznaczany w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.

Art. 4d. 1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania 

zbierania, transportu i przetwarzania zawierających tworzywa sztuczne narzędzi 

połowowych stanowiących odpady.

2. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające 

tworzywa sztuczne jest obowiązany do osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu 

zbierania zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady 

w wysokości co najmniej:

1) 5% wagowo – za rok 2024;

2) 10% wagowo – za rok 2025;

3) 15% wagowo – za rok 2026;

4) 20% wagowo – za rok 2027;

5) 25% wagowo – za rok 2028;

6) 27% wagowo – za rok 2029;

7) 30% wagowo – za rok 2030 i za każdy kolejny rok.
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3. Minimalny roczny poziom zbierania jest obliczany jako stosunek masy zebranych 

zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady do masy 

wprowadzonych do obrotu zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych.

4. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające 

tworzywa sztuczne jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o 

masie wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne oraz zawierających tworzywa sztuczne zebranych narzędzi połowowych 

stanowiących odpady.”;

7) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, w zakresie swojej działalności, podlegają:

1) przedsiębiorcy:

a) wytwarzający, importujący lub nabywający produkty w ramach 

wewnątrzwspólnotowego nabycia,

b) wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego 

lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne lub autoryzowani 

przedstawiciele, 

c) prowadzący jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub 

jednostki gastronomiczne,

d) prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,

e) dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z 

produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) organizacje odzysku.”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, organizacja odzysku 

oraz autoryzowany przedstawiciel są obowiązani do sporządzania sprawozdań 

zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.”;

9) dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. Minister właściwy do spraw klimatu za każdy rok kalendarzowy 

sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej, w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku 

sprawozdawczego, sprawozdanie o:
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1) masie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym opakowań 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 6 do 

ustawy;

2) zmniejszeniu stosowania wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy opakowań 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego;

3) masie wprowadzonych do obrotu i zebranych butelek na napoje jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego o pojemności do trzech litrów, w tym ich zakrętek i 

wieczek;

4) masie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz masie zebranych zawierających 

tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady;

5) danych dotyczących odpadów pochodzących ze stosowania wyrobów tytoniowych 

z filtrami i filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi.”;

10) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, 

obejmującej informacje o masie wprowadzonych do obrotu produktów, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje.”;

11) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:

„Art. 11b. 1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu:

1) produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienione w załączniku 

nr 11 do ustawy,

2) narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne

– jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

2. Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie 

społeczeństwa o:

1) szkodliwym wpływie niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi z 

produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, wymienionych w 

załączniku nr 11 do ustawy oraz zawierających tworzywa sztuczne narzędzi 

połowowych stanowiących odpady oraz szkodliwym wpływie tych odpadów na 

środowisko i ludzi;

2) konieczności prowadzenia selektywnego zbierania tych odpadów;
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3) dostępnych systemach ponownego użycia i metodach gospodarowania odpadami, w 

tym dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu;

4) roli tych systemów w przyczynianiu się do recyklingu produktów jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego oraz zawierających tworzywa sztuczne narzędzi 

połowowych stanowiących odpady;

5) znaczeniu wzorów oznakowania, o których mowa w art. 3j;

6) dostępnych na rynku alternatywnych produktach jednorazowego lub wielokrotnego 

użytku.

3. Publiczne kampanie edukacyjne obejmują wszelkie działania mające na celu 

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami w postaci zużytych produktów jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego oraz zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych 

stanowiących odpady, wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego 

zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego 

przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, 

konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wykonując obowiązek, o którym mowa 

w ust. 1:

1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub

2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka 

województwa 

– łącznie co najmniej 0,1% przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu produktów 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 11 do 

ustawy lub zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych.

5. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu 

gromadzenia środków przekazywanych zgodnie z ust. 4 pkt 2.

6. Środki, o których mowa w ust. 4 pkt 2, powiększone o przychody z 

oprocentowania rachunku bankowego, marszałek województwa przekazuje, w terminie 

30 dni po upływie każdego kwartału, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

7. Wpływy z tytułu wpłaty środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w wysokości 

1% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty 

egzekucji należności z tytułu wpłaty tych środków i obsługę administracyjną systemu 

poboru tych opłat.
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8. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

9. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, składa sprawozdanie o 

przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych w ramach rocznego 

sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

10. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego wymienione w nr 11 do ustawy lub narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli 

wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie 

edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.”;

11. Do środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.z2020r. poz. 

1325 i 1423), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi 

województwa.”;

12) w art. 12:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 oraz w art. 4d 

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, albo przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4d ust. 1, 

którzy nie wykonali obowiązku, o którym mowa odpowiednio w art. 3 albo w art. 

4d, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w 

przypadku nieosiągnięcia odpowiednio wymaganego poziomu:

1) odzysku;

2) recyklingu;

3) zbierania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między 

wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio odzysku, recyklingu, zbierania 

przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.”;

13) w art. 14 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w 

brzmieniu:

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzxgazteltqmfyc4nbugy2tgnzwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzxgazteltqmfyc4nbugy2tgobrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzxgazteltqmfyc4nbugy2tgobrgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzxgazteltqmfyc4nbugy2tgnzwg4
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„11) dla narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne – 5 zł za 1 kg.”;

14) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, 

przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego oraz przedsiębiorca wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne, są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania, 

zawierającego informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 2 pkt 2 lit. e, 

art. 73 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz art. 73 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.”;

15) w art. 32 i art. 33 wyrazy „wprowadzenie na rynek krajowy” zastępuje się wyrazami 

„wprowadzenia do obrotu”;

16) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie „Rozdział 7. Przepisy karne i administracyjne kary 

pieniężne”;

17) po art. 40 dodaje się art. 40a-40c w brzmieniu:

„Art.40a. Administracyjnej karze pieniężnej, podlega ten, kto: 

1) wbrew przepisom art. 3b ust. 1 nie pobiera opłaty od nabywającego opakowania lub 

posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego;

2) wbrew przepisowi art. 3b ust. 2 nie zapewnia dostępności w sprzedaży podobnych 

opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne i produktów 

w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wytworzonych z materiałów innych niż 

tworzywo sztuczne;

3) wbrew przepisowi art. 3e ust. 3 i 4 nie uiścił w terminie opłaty dodatkowej, o której 

mowa w art. 3e ust. 3;

4) wbrew art. 3h ust. 1 nie prowadzi ewidencji liczby nabytych i wydanych 

konsumentowi końcowemu odpowiednio opakowań jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego;

5) wbrew art. 3h ust. 2, w przypadku prowadzenia więcej niż jednej jednostki, nie 

prowadzi ewidencji oddzielnie dla poszczególnych jednostek;

6) wbrew art. 3h ust. 3 nie przechowuje informacji zawartych w ewidencji, o której 

mowa w ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje 

dotyczą;
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7) wbrew przepisowi art. 3i wprowadza do obrotu produkty jednorazowego użytku z 

tworzywa sztucznego oraz produkty wykonane z oksydegradowalnych tworzyw 

sztucznych;

8) wbrew przepisowi art. 3j nie opatrzył produktu jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, widocznym, czytelnym i 

nieusuwalnym oznakowaniem lub opatrzył oznakowaniem niezgodnym z 

rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. 

ustanawiającym zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do 

oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części D załącznika do dyrektywy 2019/904 (Dz. Urz. UE L 428 

z dnia 17.12.2020, str. 57);

9) wbrew przepisowi art. 3m ust. 3 i 4 nie uiścił w terminie opłaty dodatkowej, o której 

mowa w art. 3m ust. 3; 

10) wbrew przepisowi art. 4c ust. 1 nie wyznacza przedstawiciela;

11) wbrew przepisowi art. 4d ust. 1 nie organizuje finansowania zbierania, transportu i 

przetwarzania zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych 

stanowiących odpady;

12) wbrew przepisowi art. 4d ust. 4 nie prowadzi ewidencji masy wprowadzanych do 

obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych 

zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących odpady;

13) wbrew przepisowi art. 11 ust. 1 nie prowadzi dodatkowej ewidencji obejmującej 

informacje o masie produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz 

narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, które wprowadził do obrotu w danym roku 

kalendarzowym; 

14) wbrew przepisowi art. 11b ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznacza na 

publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na odrębny rachunek marszałka 

województwa łącznie co najmniej 0,1% przychodu netto z tytułu wprowadzenia do 

obrotu produktów jednorazowego użytku wymienionych w załączniku nr 11 do 

ustawy lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, 

wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 40b. 1. Administracyjne kary pieniężne wynoszą w przypadkach, o których 

mowa w art. 40a:
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1) pkt 1-6, 9 – od 500 zł do 20 000 zł;

2) pkt 7-8 – od 10 000 zł do 500 000 zł;

3) pkt 10-14 – od 10 000 zł do 100 000 zł.

2. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 40a pkt 3-6, pkt 8-14 wymierza, 

w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 40a pkt 1, 2 oraz 7 wymierza, w 

drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

4. Należności z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 40c. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

oraz wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej.”;

18) dodaje się załączniki nr 6-11 do ustawy w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1–6 

do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 401 w ust. 7 po pkt 7b dodaje się pkt 7c-7e w brzmieniu: 

„7c) wpływy z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty, o których mowa odpowiednio w art. 

3b ust. 1 oraz art. 3e ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z 2019 r. poz. 1403 oraz 2020 r. poz. 284 

i …);

7d) wpływy z tytułu opłaty oraz dodatkowej opłaty, o których mowa odpowiednio 

w art. 3k ust. 1 oraz art. 3m ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej;

7e) środki, o których mowa w art. 11b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej;”;

2) w art. 401c w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7c-11a, pkt 12, pkt 13a i 13b, po pomniejszeniu o 

koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:”.
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Art. 3. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru 

odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2020 r. poz. 1344) w art. 9 w 

ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowy zakres portowych planów gospodarowania odpadami, w tym 

zawierającymi tworzywa sztuczne narzędziami połowowymi stanowiącymi odpady, 

oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 

2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów z opakowań 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego i uwzględniają działania mające na 

celu zmniejszenie stosowania wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej produktów jednorazowego użytku 

z tworzywa sztucznego;”;

2) w art. 50:

a) w ust. 1 pkt 1: 

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych 

przedstawicieli,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

„e) autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 4a ust. 1 tej ustawy,

f) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, 

prowadzących jednostki handlu hurtowego jednostki gastronomiczne, w 

których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego lub produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych, objęte opłatą recyklingową,

g) przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne;”,

b) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„5. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz 

wprowadzających sprzęt lub przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, którzy przekazali mu informacje, o 



22

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wykaz przedsiębiorców 

wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku, produkty w 

opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.”;

3) w art. 52 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - 

również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, 

numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także imię i nazwisko lub 

nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby producenta w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

zwanego dalej „producentem sprzętu”, który go wyznaczył, oraz w rozumieniu 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;”,

b) w pkt 4:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty, o których mowa w 

załączniku nr 4a do ustawy lub wyznaczonego przez niego autoryzowanego 

przedstawiciela:

– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a 

w szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów,

– nazwę i numer rejestrowy organizacji odzysku lub autoryzowanego 

przedstawiciela, który przejął obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta 

umowa z organizacją odzysku lub autoryzowanym przedstawicielem

– wykaz producentów, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, zawierający ich imię 

i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby – 

w przypadku autoryzowanego przedstawiciela,”;
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– w lit. b-e wyrazy „produktów” zastępuje się wyrazami „produktów, o których 

mowa w załączniku nr 4a”,

– w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f oraz g w brzmieniu:

„f) przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego, przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu 

narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne lub autoryzowanych 

przedstawicieli:

– informację o rodzaju prowadzonej działalności,

– informacje o rodzajach wprowadzanych do obrotu produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,

g) przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego, jednostkę 

handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane 

opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produkty 

w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objęte 

opłatą:

– informację o rodzaju produktu,

– informację o rodzaju prowadzonej działalności,

– informację o miejscu albo miejscach prowadzenia działalności;”;

4) w art. 53:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – 

również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, 

numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane 

producenta, który go wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku lub 

nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających 

sprzęt, wprowadzających produkty w opakowaniach, przedsiębiorców 

wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego lub przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym 

mowa odpowiednio w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi lub w art. 3 ust. 
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2b oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,”,

b) w ust. 7 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 brzmieniu:

„7) w przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty 

jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, przedsiębiorcy 

wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa 

sztuczne lub autoryzowanego przedstawiciela:

a) kopię umowy zawartej z autoryzowanym przedstawicielem, o ile została 

zawarta,

b) kopię umowy, o której mowa w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej – w przypadku autoryzowanego 

przedstawiciela.”;

5) w art. 57 ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wprowadzających do obrotu oleje smarowe,”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku 

z tworzywa sztucznego lub wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne”;

6) w art. 73: 

a) w ust. 1 

– po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę 

handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane 

opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produkty 

w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objęte 

opłatą, wymienione w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
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gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub 

autoryzowany przedstawiciel;”,

b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w zakresie opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego 

wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy i produktów jednorazowego użytku 

z tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy oraz 

narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem 

na określone w tych załącznikach rodzaje opakowań i produktów, oraz narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa informacje o:

a) masie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym opakowań 

i produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, o których 

mowa w załączniku nr 6 i nr 9 do ustawy,

b) masie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz masie zebranych 

zawierających tworzywa sztuczne narzędzi połowowych stanowiących 

odpady, 

c) osiągniętych poziomach zbierania zawierających tworzywa sztuczne 

narzędzi połowowych stanowiących odpady,

d) o odpadach pochodzących ze stosowania wyrobów tytoniowych z filtrami i 

filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi,

e) wysokości należnej opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy, obliczanej 

oddzielnie dla poszczególnych opakowań wymienionych w załączniku nr 6 

do ustawy,

f) ilości nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa 

sztucznego, o których mowa w art. 3b ust. 1,

g) wysokości należnej opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1 do ustawy, 

obliczonej oddzielnie dla poszczególnych produktów wymienionych w 

załączniku nr 9 do ustawy,

h) wysokości środków, o których mowa w art. 4d ust. 1 d,
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i) przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości 

należnych środków, o których mowa w art. 11b ust. 4;”,

c) w ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie

„a) masie produktów wprowadzonych do obrotu,”;

7) w art. 79 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wprowadzonych do obrotu olejach smarowych, oponach orz o odpadach z nich 

powstających;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 

695, 782, 875 i 1378) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przyczyniające się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich, w tym 

zanieczyszczeń zawierającymi tworzywa sztuczne narzędziami połowowymi 

stanowiącymi odpady,”.

Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 

3 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia jej wejścia w 

życie.

Art. 7. Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienione w 

załączniku nr 7 do ustawy zmienianej w art. 1 raz produkty wykonane z oksydegradowalnych 

tworzyw sztucznych, wprowadzone do obrotu na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie 

ustawy mogą być sprzedawane nabywcom na terytorium kraju do czasu wyczerpania zapasów 

tych produktów.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 9 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;

2) załącznika nr 4 w zakresie sekcji III załącznika nr 9, która wchodzi w życie z dniem 5 

stycznia 2023 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Dyrektor Departamentu Prawnego
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w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Anna Kozińska-Żywar

 (- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załączniki
do ustawy z dnia ........... 
(Poz. ....)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 6 

Opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego podlegające zmniejszaniu 

stosowania

Do opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego podlegających zmniejszaniu 

stosowania zalicza się: 

1) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka; 

2) pojemniki na posiłki w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane 

w celu umieszczania w nich posiłków, które: 

a) są przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, 

b) jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, oraz 

c) jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy 

podgrzewanie, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe 

do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz 

paczek i owijek zawierających żywność. 
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 7

Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte zakazem wprowadzania 

do obrotu

Do produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objętych zakazem wprowadzania 

do obrotu zalicza się: 

1) patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków objętych zakresem stosowania dyrektywy 

Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw 

Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. U. 

L 189 z 20.7.1990, s. 17) lub dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. 

dotyczącej wyrobów medycznych Dz. U. L 169 z 12.7.1993, s.1) ; 

2) sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki); 

3) talerze; 

4) słomki, z wyjątkiem słomek objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/385/EWG lub 

dyrektywy 93/42/EWG; 

5) mieszadełka do napojów; 

6) patyczki mocowane do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały, w tym 

mechanizmy tych patyczków, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów; 

7) pojemniki na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego, tj. pojemniki takie jak 

pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, która:

a) jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, oraz 

c) jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy 

podgrzewanie 

– w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do 

bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i 

owijek zawierających żywność;

8) wykonane z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i 

wieczka;

9) wykonane z polistyrenu ekspandowanego kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka.
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Załącznik nr 3

Załącznik nr 8

Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte wymogiem dotyczącym 

oznakowania 

Do produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objętych wymogiem dotyczącym 

oznakowania zalicza się: 

1) podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów; 

2) chusteczki nawilżane, tj. uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny 

osobistej i uprzednio nawilżone chusteczki do użytku domowego; 

3) wyroby tytoniowe z filtrami i filtry sprzedawane do używania z wyrobami tytoniowymi; 

4) kubki na napoje. 
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Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

 
Sekcja I. Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte rozszerzoną 

odpowiedzialnością producenta w zakresie pokrywania kosztów edukacji ekologicznej, 

kosztów zbierania odpadów powstałych z tych produktów z publicznych systemów 

zbierania odpadów, w tym kosztów infrastruktury i jej funkcjonowania, kosztów 

sprzątania, transportu oraz przetwarzania tych odpadów. 

Do tych produktów zalicza się:

1) pojemniki na posiłki, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w 

celu umieszczania w nich posiłków, które: 

a) są przeznaczone do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, 

b) są zazwyczaj spożywane bezpośrednio z pojemnika, oraz 

c) są gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy 

podgrzewanie, 

– w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do 

bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i 

owijek zawierających żywność; 

2) paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów zawierające posiłki przeznaczone do 

bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki; 

3) pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, tj. pojemniki stosowane do 

przechowywania napojów, takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz 

wielomateriałowe opakowania na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, ale nie szklane 

lub metalowe pojemniki na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw 

sztucznych; 

4) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka; 

5) lekkie plastikowe torby na zakupy zgodnie z definicją w art. 3 pkt 1c dyrektywy 

94/62/WE. 
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Sekcja II. Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte rozszerzoną 

odpowiedzialnością producenta w zakresie pokrywania przez producentów kosztów 

kampanii edukacyjnych, kosztów sprzątania odpadów powstających z tych produktów, 

ich transportu i przetwarzania, a także kosztów gromadzenia danych i sprawozdawczości

Do tych produktów zalicza się:

1) chusteczki nawilżane w tym uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny 

osobistej i uprzednio nawilżone chusteczki do użytku domowego; 

2) balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych 

zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów;

Sekcja III. Wyroby tytoniowe z filtrami i filtry sprzedawane do używania z wyrobami 

tytoniowymi, objęte art. 8 ust. 3 dyrektywy 2019/2004 dotyczącym rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta
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Załącznik nr 5

Załącznik nr 10

Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem 

selektywnego zbierania i dotyczącym wymogów dotyczących produktów 

Do produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objętych obowiązkiem 

selektywnego zbierania i dotyczącym wymogów dotyczących produktów zalicza się: 

butelki na napoje o pojemności do trzech litrów, w tym ich zakrętki i wieczka, ale nie: 

1) szklane lub metalowe butelki na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z 

tworzyw sztucznych,

2) butelki na napoje przeznaczone i wykorzystywane do mającej płynną postać żywności 

specjalnego przeznaczenia medycznego zgodnie z definicją w art. 2 lit. g rozporządzenia 

(UE) nr 609/2013.
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Załącznik nr 6

Załącznik nr 11

 
Produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem 

upowszechniania wiedzy 

 Do produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objętych obowiązkiem 

upowszechniania zalicza się: 

1) pojemniki na posiłki - pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu 

umieszczania w nich posiłków, które: 

a) są przeznaczone do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, 

b) są zazwyczaj spożywane bezpośrednio z pojemnika, oraz 

c) są gotowe do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy 

podgrzewanie, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe 

do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz 

paczek i owijek zawierających żywność; 

2) paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów zawierające posiłki przeznaczone do 

bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki; 

3) pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, tj. pojemniki stosowane do 

przechowywania napojów, takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz 

wielomateriałowe opakowania na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, ale nie szklane 

lub metalowe pojemniki na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw 

sztucznych; 

4) kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka; 

5) wyroby tytoniowe z filtrami i filtry sprzedawane do używania łącznie z wyrobami 

tytoniowymi; 

6) chusteczki nawilżane, tj. uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny 

osobistej i przednio nawilżone chusteczki do użytku domowego; 

7) balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych 

zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów; 

8) lekkie plastikowe torby na zakupy zgodnie z definicją w art. 3 pkt 1c dyrektywy 

94/62/WE; 

9) podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów.


		2021-04-01T10:51:11+0000
	Jacek Ozdoba; Ministerstwo Klimatu i Środowiska




