
NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY  Z 

DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O 

GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I 

ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI 

(DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888)



Przyczyny podjęcia prac nad ustawą:

konieczność transpozycji,

konieczność notyfikacji,

uporządkowanie rynku,

kary za brak wdrożenia przepisów unijnych.
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Opakowanie – definicja (art. 3)

Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek

materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji

produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Ponadto za opakowanie uważa się:

1) wyrób spełniający funkcje opakowania, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie

może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do

wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz

niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i

okresie jego funkcjonowania;

2) wyrób spełniający funkcje opakowania:

a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,

b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania

w punkcie sprzedaży;

3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające

funkcje opakowania, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub

przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego

integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.
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Opakowanie – definicja C.D.
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DYREKTYWA KOMISJI 2013/2/UE z dnia 7 

lutego 2013 r. zmieniająca załącznik I do 

dyrektywy 94/62/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i 

odpadów opakowaniowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 

października 2013 r. w sprawie przykładowego 

wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje 

się za opakowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1274)



Wprowadzenie do obrotu (art. 8 pkt 24)

Wprowadzenie do obrotu jest to odpłatne albo

nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w

opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w

celu używania lub dystrybucji.

Za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

import opakowań,

import produktów w opakowaniach,

wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,

wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w

opakowaniach,

– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności

gospodarczej.
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Kiedy następuje wprowadzenie do 

obrotu (art. 9 ust. 1)

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w

opakowaniach następuje w dniu ich:

wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w

przypadku opakowań i produktów w opakowaniach

wytworzonych na terytorium kraju,

przywozu na terytorium kraju,

wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio

wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo

wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w

opakowaniach.
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Rejestr przedsiębiorców (art. 10)
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Wprowadzono rejestr przedsiębiorców, który ma na

celu łatwiejszą identyfikację przedsiębiorców

nieprzestrzegających przepisów w zakresie

obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu.

Organizacja

Odzysku 

Opakowań

Prowadzący recykling

lub odzysk

Eksporter lub

wewn. dostawca

odpadów

Minister Środowiska

Marszałek Województwa

Wprowadzający

produkty w

opakowaniach



Sposoby realizacji  ustawowego obowiązku z 

zakresu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu

Ustawowy obowiązek dotyczący osiągnięcia odpowiednich

poziomów przedsiębiorca może realizować:

samodzielnie,

poprzez organizację odzysku opakowań,

poprzez porozumienie z marszałkiem województwa.
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Samodzielna realizacja obowiązku

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany

zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych

takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego

samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził

produkty. (art. 17)

W przypadku samodzielnej realizacji obowiązku wprowadzający

środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony

roślin, lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych został

zobowiązany do zorganizowania systemu zbierania oraz

zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, powstałych odpadów

opakowaniowych. (art. 18)
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Zwolnienie z obowiązku grupy 

przedsiębiorców

Zwolnienie z obowiązków określonych przepisami ustawy, z wyłączeniem wymagań

dotyczących opakowań, przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu produkty

zapakowane w opakowania, których masa nie przekroczy w danym roku

kalendarzowym 1 Mg. (art. 6 ust. 3)

W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają

zastosowania do przedsiębiorców, o których mowa w art. 6 ust. 3, stanowi to pomoc

de minimis.

Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6 ust. 3, składają marszałkowi województwa,

w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym

mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3));

2) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie

art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach

dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie

stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić

sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.
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Organizacja odzysku opakowań

Ustawa wprowadza nowe wymagania dotyczące organizacji odzysku:

 podniesienie kapitału zakładowego z 1 000 000 zł do 2 500 000 zł,
(art. 27)

 rozszerzenie nazwy z „organizacja odzysku” o człon „organizacja
odzysku opakowań”,

 wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany
przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane
do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym
informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w
danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach. (art. 17).
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Publiczne kampanie edukacyjne (art. 19)

Obowiązek kampanii edukacyjnej spoczywa na wprowadzającym

produkty w opakowaniach. Obowiązek ten może być

wykonywany:

samodzielnie,

za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. 
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Publiczne kampanie edukacyjne  C.D.

Przedsiębiorca samodzielnie wykonujący obowiązek:

przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub

przekazuje na rachunek NFOŚiGW

- łącznie co najmniej 2% wartości opakowań wprowadzonych 

do obrotu w poprzednim roku.
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Publiczne kampanie edukacyjne  C.D.

Zobowiązanie organizacji odzysku opakowań do

przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co

najmniej 5% swoich przychodów z przejęcia obowiązków

określonych ustawą (co stanowi ok. 2,5 mln PLN rocznie w

skali kraju). (art. 31)
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Porozumienie z marszałkami 

województw (art. 25)

Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę

przedsiębiorców wprowadzających produkty w

opakowaniach wielomateriałowych albo środki

niebezpieczne w opakowaniach (w tym środki ochrony

roślin), będzie mogła zawierać porozumienie z

marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i

utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z

tych opakowań.

Porozumienie będzie określać m. in. cele (poziomy odzysku

i recyklingu) i terminy realizacji tego porozumienia, sposób

finansowania, podmioty uprawnione do kontroli realizacji

porozumienia.
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Porozumienie a opłata produktowa 

(art. 25 ust. 10)

W przypadku gdy cele (tzn. poziomy odzysku i recyklingu

zawarte w odrębnym rozporządzeniu) określone w

porozumieniu nie zostaną osiągnięte w terminie to

wprowadzający, będący stronami tego porozumienia, zostali

zobowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej

jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych brakującej do

osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów odzysku i

recyklingu liczonej w stosunku do masy opakowań

wprowadzonych do obrotu przez danego przedsiębiorcę i

podwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla

danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w

którym cele te nie zostały osiągnięte.
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Porozumienie – poziomy odzysku i 

recyklingu (projekt rozporządzenia)

Poziomy, które organizacja samorządu gospodarczego,

reprezentująca grupę przedsiębiorców, zobowiązana będzie

osiągnąć w poszczególnych latach do końca 2020 r. w

porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa,

zostały zawarte w przygotowywanym obecnie projekcie

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych

rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań

wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach

niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których

nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu

zawieranym z marszałkiem województwa.

17



Cele dla porozumienia – projekt 

rozporządzenia
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Załącznik nr 1

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA  OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Poz.

Odpady opakowaniowe powstałe z 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
2020 r. i lata 

następne

rodzaj opakowań1)

poziom poziom poziom poziom poziom poziom poziom

odzysk    

[%]

recykling 

[%]

odzysk    

[%]

recykling 

[%]

odzysk   

[%]

recykling 

[%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling 

[%]

1 tworzywa sztucznego 20 10 25 12 30 14 38 16 46 18 56 20 61 23,5

2 aluminium 20 20 25 25 30 30 38 35 46 45 56 50 61 51

3 stali, w tym z blachy stalowej 20 20 25 25 30 30 38 35 46 45 56 50 61 51

4 papieru i tektury 18 18 25 24 30 30 38 38 46 46 56 56 61 61

5 szkła 20 18 25 24 30 30 38 38 46 46 56 56 61 61

6 drewna 20 16 25 16 30 16 38 16 46 16 56 16 61 16

1) rodzaj opakowania wielomateriałowego według rodzaju materiału przeważającego



Cele dla porozumienia – projekt 

rozporządzenia C.D.

19

Załącznik nr 2

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY  ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH W POSZCZEGÓNYCH LATACH

Poz.

Odpady opakowaniowe powstałe z 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
2020 r. i lata 

następne

rodzaj opakowań1)

poziom poziom poziom poziom poziom poziom poziom

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling 

%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling 

[%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

odzysk    

[%]

recykling

[%]

1 tworzywa sztucznego 20 0 25 5 30 8 38 12 46 15 56 18 61 23,5

2 aluminium 20 0 25 5 30 10 38 20 46 30 56 40 61 51

3 stali, w tym z blachy stalowej 20 0 25 5 30 10 38 20 46 30 56 40 61 51

4 papieru i tektury 18 0 25 5 30 15 38 25 46 35 56 50 61 61

5 szkła 20 0 25 5 30 15 38 25 46 35 56 50 61 61

6 drewna 20 0 25 5 30 7 38 9 46 11 56 13 61 16

7 opakowań wielomateriałowych x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2) x2)

1) rodzaj opakowania po środkach niebezpiecznych według  rodzaju materiału
2) poziom dla odpadów opakowaniowych wielomateriałowych po środkach niebezpiecznych określony dla danego roku odpowiednio w poz.

1-6 według  rodzaju materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym 



Likwidacja kaucji
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Rezygnacja z kaucji na opakowania 

środków niebezpiecznych

Wprowadzenie obowiązku zwrotu przez 

użytkownika środków niebezpiecznych 

opakowania po tych środkach do 

jednostki handlu detalicznego. 



Porozumienie z Ministrem Środowiska 

(art. 26) c.d.

Porozumienie będzie mógł zawierać również Minister

Środowiska:

 z przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w

opakowaniach, w zakresie utworzenia i utrzymania systemu

zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

opakowaniowych,

 wprowadzającymi produkty w opakowaniach

jednostkowych wielokrotnego użytku, w zakresie

utworzenia i utrzymania systemu obrotu opakowaniami

jednostkowymi wielokrotnego użytku.
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Pozostałe zapisy nowej ustawy 

opakowaniowej:
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Nowa dokumentacja  (art. 8 pkt 1 lit. c i d)

Wprowadzenie dokumentów EDPR (dokument potwierdzający

odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo

wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu

poddania ich recyklingowi) i EDPO (dokument potwierdzający

odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo

wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu

poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku).

Powyższe dokumenty wystawiane są w trzech egzemplarzach

(art. 24 ust. 8):

1) dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy,

2) dla przekazującego odpady opakowaniowe do eksportu odpadów

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów

opakowaniowych,

3) dla marszałka województwa.
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Sprawozdawczość

Zmiana terminu składania przez przedsiębiorców

wszystkich sprawozdań za rok poprzedni do

marszałków województw z 31 marca na 15 marca

każdego następnego roku.
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Nowe wymagania dla przetwarzających 

odpady (art. 47)

Wprowadzenie obowiązku do przeprowadzenia corocznego

audytu zewnętrznego (na swój koszt),

dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora

środowiskowego, w terminie do dnia 30 kwietnia przez

przedsiębiorców:

 prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy

odzysku odpadów opakowaniowych o masie

przekraczającej 400 Mg,

 eksportujący odpady opakowaniowe lub dokonujący

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów

opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku

kalendarzowym dokumenty EDPR i EDPO o masie

przekraczającej 400 Mg.
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Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych

Organizacje odzysku zobowiązane będą uwzględnić w

osiągniętym poziomie łącznego odzysku i łącznego

recyklingu do dnia 31 grudnia 2020 r. docelowo co

najmniej 50% odpadów opakowaniowych

pochodzących z gospodarstw domowych. (art. 20

ust. 4)
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Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

pochodzących z gospodarstw domowych
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Przedmiotowy projekt rozporządzenie określa roczne poziomy odzysku i recyklingu

odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które

organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać w poszczególnych

latach do dnia 31 grudnia 2020 r.

% poziomu 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

odzysku 32 35 38 41 44 47 50

recyklingu 32 35 38 41 44 47 50

Proponowane łączne poziomy dla odzysku i recyklingu



Zmiana sposobu liczenia masy 

wprowadzanych na rynek opakowań 

(art. 20 ust 2)

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu liczone będą w

odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych do

obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku

kalendarzowym. Wprowadzający produkty w

opakowaniach, który rozpoczyna działalność w danym

roku kalendarzowym, będzie liczył poziomy odzysku i

recyklingu, w stosunku do opakowań wprowadzonych do

obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym.
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Przepisy przejściowe

Ustawa zakłada rezygnację z możliwości rozliczania

nadwyżek osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu,

jednak

przepisy przejściowe dają możliwość rozliczenia w 2014

r. uzyskanej nadwyżki wynikającej z przekroczenia

wymaganych w 2013 r. poziomów odzysku lub

recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w

wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu

w 2013 r. (art. 80)
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Opłata produktowa (art. 34)

Ustawa przewiduje określenie sposobu obliczenia opłaty

produktowej w przypadku nieuzyskania przez

przedsiębiorcę lub organizację odzysku obliczaną

oddzielnie dla:

1) recyklingu, w tym dla wszystkich opakowań razem;

2) odzysku.
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Opłata produktowa – rozliczenie 

nadwyżki (art. 80)

Przedsiębiorca albo organizacja odzysku opakowań, którzy

wykonali obowiązek z zakresu uzyskania odpowiedniego

poziomu odzysku i recyklingu, w wielkości przekraczającej

wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie

z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r.

masę odpadów powstałych z produktów przekraczającą

wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie

większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.
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Opłata produktowa – likwidacja lub 

upadek organizacji odzysku opakowań 

(art. 33)
W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości

organizacji odzysku opakowań, przejęty 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.
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Znakowanie opakowań lub produktów 

w opakowaniach (art.15)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia

2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania

opakowań (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 927)

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 1997 r.

ustanawiająca system identyfikacji materiałów

opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu

Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i

odpadów opakowaniowych 97/129/WE
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Obowiązki administracji publicznej

Przeprowadzanie kontroli przez marszałków województwa co

najmniej raz na 3 lata dla przedsiębiorców:

prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku

odpadów opakowaniowych,

eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących

wewnątrzwspónotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty

produktowej w wysokości 10% stanowić będą dochody

budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na

koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną

systemu tych opłat.
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Zmiany w przepisach dotyczących 

sankcji 

Nowy system kar:

 grzywny,

 kary pieniężne od 5 000 – 500 000 zł (m. in. za
nieprzekazanie organizacji niezbędnych danych, brak
wpisu do rejestru lub brak ewidencji, nie finansowania
publicznych kampanii edukacyjnych).
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ZMIANY W USTAWIE O OBOWIĄZKACH 

PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI 

ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ 
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Zmiany w ustawie o obowiązkach 

przedsiębiorców

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza

zmiany do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej;

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



Opłata produktowa – wysokość 

zwolnienia (art. 12 ust. 5)

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna

wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100

zł (dotychczas 50 zł )
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Zmiany w ustawie o obowiązkach 

przedsiębiorców (załącznik nr 4a)

Wykaz produktów wskazanych w zmienianym załączniku

nr 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej został

dostosowany do obowiązującego obecnie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października

2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i

Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293).
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Zmiany w ustawie o obowiązkach 

przedsiębiorców (załącznik nr 4a)

Oprócz produktów, które dotychczas były objęte przepisami

ustawy o obowiązkach przedsiębiorców, zakres produktów

wymienionych w zmienianym załączniku nr 4a został

rozszerzony o następujące pozycje:

preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające

zamarzaniu o symbolu PKWiU 20.59.4 (z wyłączeniem

środków przeciwstukowych, dodatków do olejów mineralnych

o symbolu 20.59.42.0 oraz środków zapobiegających

zamarzaniu i gotowych płynów przeciwoblodzeniowych o

symbolu PKWiU 20.59.43.0).

Docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów po

preparatach smarowych wynoszą odpowiednio 50% i 35%-

mają być osiągnięte do 2020 r. (Projektowane rozporządzenie

będzie określać poziomy przejściowe w latach 2014-2020).



Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych 

z preparatów smarowych, dodatków i środków 

zapobiegających zamarzaniu

Projekt rozporządzenia przewiduje dla preparatów smarowych, dodatków,

środków zapobiegających zamarzaniu, następujące wymagane poziomy

odzysku i recyklingu w okresie przejściowym do 2020 r.
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Odpady powstałe z:
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

poziom w % poziom w % poziom w % poziom w % poziom w % poziom w % poziom w %

Rodzaj produktów symbol PKWiU odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling

Preparaty smarowe, 

dodatki, środki 

zapobiegające 

zamarzaniu, 

20.59.4

12 8 18 12 24 16 30 20 36 25 43 30 50 35

z wyłączeniem: z wyłączeniem:

– Środki 

przeciwstukowe, 

dodatki do olejów 

mineralnych i produkty 

podobne

20.59.42.0

– Środki zapobiegające 

zamarzaniu i gotowe 

płyny 

przeciwoblodzeniowe

20.59.43.0



Zmiany w ustawie o obowiązkach 

przedsiębiorców (załącznik nr 4a)
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nowe opony pneumatyczne z gumy, stosowane w

motocyklach i rowerach o symbolu PKWiU 22.11.12.0.

Docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów

powstałych po tych produktach wynoszą odpowiednio

75% i 15%.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


