
RZECZYPOS
IV

Prezes 
RM

Na
2 kwietnia
ustawy

-

W
proponowa

Po
w tej spr
Środowisk
Druk nr 3211
Warszawa, 20 sierpnia 2004 r.

SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ
 kadencja

Rady Ministrów
 10-134-04

Pan 
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt

o zmianie ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej wraz z projektem podstawowego
aktu wykonawczego.

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
a.

wz.

Wiceprezes Rady Ministrów

(-) Izabela Jaruga-Nowacka



PROJEKT

U S T A W A

z dnia                              

o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie-

którymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

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

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opła-

cie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7,

poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) wprowadza się następu-

jące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumie-

niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

wprowadzających na terytorium kraju produkty w opa-

kowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do

ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3

do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania

opłaty produktowej i opłaty depozytowej.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w  brzmieniu:

„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 oraz z 2004 r. Nr 33,

poz. 286) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przy-

padku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy
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lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodar-

czą.”,

    c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy,

który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnoto-

wej dostawy produktów lub produktów w opakowa-

niach, które uprzednio zostały wprowadzone na te-

rytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspól-

notowego nabycia.”;

2) w art. 2:

a) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) przedsiębiorcach – rozumie się przez to także

przedsiębiorców wprowadzających produkty na te-

rytorium kraju w drodze importu lub wspólnotowego

nabycia  na potrzeby własne,”,

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

„7a) opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez

to opakowanie wykonane z co najmniej dwóch róż-

nych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić

w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych

metod fizycznych,”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„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 pro-

duktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do

ustawy z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-oło-

wiowych,”;
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3)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy pro-

duktu w opakowaniu wielomateriałowym, całą masę

tego opakowania uwzględnia się w masie opako-

wań, których rodzaje wymieniono w załączniku nr 1

do ustawy, według rodzaju materiału, którego za-

wartość w masie opakowania wielomateriałowego

jest największa.”;

4)  w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Samodzielnie obowiązek, o którym mowa w art. 3

ust. 1, może być realizowany przez przedsiębior-

cę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi

lub recyklingowi wyłącznie wytworzone przez sie-

bie odpady opakowaniowe lub poużytkowe odpo-

wiedniego rodzaju.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wyko-

nanie poszczególnych czynności związanych z od-

zyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów

spełniającemu wymagania określone w ustawie

o odpadach.”,

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia

upadłości organizacji, obowiązki  ponownie obcią-

żają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub  masy

opakowań i produktów  wprowadzonych  przez nie-

go na rynek krajowy od pierwszego dnia miesiąca

następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogło-

szeniu upadłości. Od pierwszego dnia miesiąca

następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogło-
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szeniu upadłości wygasają umowy, o których mowa

w ust. 2, zawarte z tą organizacją.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, ma obo-

wiązek złożenia sprawozdania spełniającego wy-

magania wynikające z art. 10 i art. 15 za okres od

dnia wygaśnięcia umowy z organizacją, o którym

mowa w ust. 4, do końca roku kalendarzowego lub

do dnia przejęcia obowiązków przez inną organiza-

cję.”;

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy organizacji powinien wynosić co

najmniej 5 000 000 zł, a ponadto nie może być ze-

brany w drodze publicznej subskrypcji, z zastrze-

żeniem ust. 1a i art. 43a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kapitał zakładowy organizacji może wynosić co

najmniej 1 000 000 zł w przypadku organizacji, któ-

ra zgodnie ze statutem przejmuje obowiązki, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 1, wyłącznie własnych ak-

cjonariuszy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organizacja ma obowiązek utrzymywania kapitału

podstawowego w wysokości co najmniej połowy

minimalnego kapitału zakładowego określonego

odpowiednio w ust. 1 i 1a.”;

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1,

uważa się datę pierwszego wprowadzenia na terytorium

kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla pro-

duktu w opakowaniu wymienionym w załączniku nr 1 do
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ustawy lub produktu wymienionego w załącznikach nr 2

lub 3 do ustawy.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art.  11. 1. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do

prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej

informacje, o których odpowiednio mowa

w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i 3.

2. Informacje, o których odpowiednio mowa

w art. 10 ust. 1 pkt  3 oraz ust. 2 pkt  4, są

ustalane na podstawie  dokumentu potwier-

dzającego odzysk i recykling.

3. Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi

lub recyklingowi ustala się na podstawie doku-

mentu potwierdzającego odzysk i recykling, któ-

ry prowadzący odzysk lub recykling jest obo-

wiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub

organizacji, przekazujących odpady do odzysku

lub recyklingu, w terminie 30 dni od dnia wpły-

wu wniosku.

4.  Prowadzący odzysk lub recykling sporządza

dokument potwierdzający odzysk i recykling

w trzech egzemplarzach, przy czym jeden eg-

zemplarz jest przeznaczony dla przekazującego

odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzem-

plarz dla przyjmującego odpad do odzysku i re-

cyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla woje-

wódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja

korzysta z usług innego posiadacza odpadów

w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklin-

gu, wniosek o wydanie dokumentu potwierdza-

jącego odzysk i recykling, przedsiębiorca lub
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organizacja przekazuje temu posiadaczowi od-

padów, który w imieniu przedsiębiorcy  lub or-

ganizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk

lub recykling.

6. Egzemplarz dokumentu potwierdzającego od-

zysk i recykling, o którym mowa w ust. 3, wy-

stawionego na wniosek przedsiębiorcy lub or-

ganizacji, 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 za-

mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego In-

spektora Ochrony Środowiska, w terminie 30

dni od dnia wpływu tego wniosku.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w poro-

zumieniu z ministrem właściwym do spraw fi-

nansów publicznych określi, w drodze rozpo-

rządzenia, wzór dokumentu  potwierdzającego

odzysk i recykling, o którym mowa w ust. 3,

oraz  szczegółowe zasady wystawiania tego

dokumentu, kierując się potrzebą ujednolicenia

tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli

prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym

mowa w art. 3 ust. 1.

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrz-

wspólnotowej dostawy odpadów w celu podda-

nia odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość

odpadów ustala się na podstawie dokumentu

potwierdzającego ten eksport lub faktury po-
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twierdzającej wewnąrztwspólnotową dostawę

odpadów.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mo-

wa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje

odzysku lub recyklingu odpadów zgodnie z wa-

runkami określonymi w przepisach o odpadach,

masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi

lub recyklingowi ustala się na podstawie ewi-

dencji odpadów prowadzonej przez tego przed-

siębiorcę.

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  oraz w art. 10 i 15, przez

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, któ-

rego dotyczą.”;

8) w art.12:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany

również przedsiębiorca, który nie wykonuje obo-

wiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów

opakowaniowych i poużytkowych  w sposób okre-

ślony w art. 4 ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każ-

dego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku

nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w załącz-

niku nr 2 do ustawy (z wyłączeniem produktów

określonych w poz. 1) oraz w załączniku nr 3 do

ustawy.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
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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 wymie-

nionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy nie prze-

kracza 50 zł.”;

9) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) masa w kilogramach – dla opakowań wymienionych

w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymie-

nionych w poz. 1, 3 i 4 w załączniku nr 3 do ustawy,”;

10) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do

ustawy – 3,20 zł za 1 kg,

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku

nr 2 do ustawy – 53,45 zł  za sztukę,

3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku

nr 2 do ustawy – 5,34 zł za sztukę,

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku

nr 3 do ustawy – 2,14 zł za 1 kg,

5) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku

nr 3 do ustawy – 3,20 zł za sztukę,

6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku

nr 3 do ustawy – 2,14 zł  za 1 kg dla opony nowej

i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz

8,55 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenero-

wanej (niebieżnikowanej),

7) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku

nr 3 do ustawy – 2,00 zł za 1 kg.”;

11)  w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12

ust. 2 i 2a, są obowiązani do złożenia marszałkowi

województwa rocznego sprawozdania o wysokości

należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszcze-

gólne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem

odpowiednio ich masy lub ilości, w terminie do dnia 31

marca roku kalendarzowego następującego po roku,

którego  opłata dotyczy.”;

12) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 „2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz  dodatkowej

opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2,

powiększone o przychody z oprocentowania rachun-

ków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów

marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy

marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upły-

wie każdego kwartału na odrębny rachunek bankowy

Narodowego Funduszu.

3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stano-

wią dochody budżetu województwa samorządowego

z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z

tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną

systemu opłat produktowych.”;

13) art. 28 uchyla się;

14) w art. 29 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

 „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 środków wojewódzkim funduszom na

zasadach określonych w ust. 4.

3. Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia

30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, przekazują gmi-
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nom (związkom gmin) środki, o których mowa w ust. 2,

na zasadach określonych w ust. 4.”;

15) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Kto, prowadząc odzysk lub recykling:

1) odmawia wydania dokumentu potwierdzają-

cego odzysk i recykling przedsiębiorcy lub or-

ganizacji lub wydaje dokument zawierający

informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego

dokumentu w terminie, o którym mowa

w art. 11 ust. 3, lub

2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu po-

twierdzającego odzysk i recykling do woje-

wódzkiego inspektora ochrony środowiska,

lub nie przekazuje go w terminie, o którym

mowa w art. 11 ust. 6,

podlega  karze grzywny”;

16) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

 „Art. 43a. 1. Do dnia :

1) 1 stycznia 2006 r. kapitał zakładowy orga-

nizacji może wynosić 1 000 000 zł,

2) 1 stycznia 2009 r. kapitał zakładowy orga-

nizacji może wynosić 2 000 000 zł.

2. Niepodniesienie kapitału zakładowego do

wymaganej wysokości  w terminach określo-

nych w art. 43a powoduje rozwiązanie organi-

zacji.

3. Jeżeli organizacja w terminie 60 dni od upły-

wu terminu podniesienia kapitału zakładowe-

go nie przedstawi marszałkowi województwa

odpisu zmian dokonanych w statucie i reje-
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strze  sądowym, potwierdzających podniesie-

nie kapitału zakładowego do wymaganej wy-

sokości, marszałek województwa składa do

sądu rejestrowego wniosek o rozwiązanie or-

ganizacji.

4. Do rozwiązania organizacji stosuje się art. 21

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks

spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,

z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r.

Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).”;

17) w załączniku nr 1 do ustawy uchyla się pozycję 7 oraz

przypis pierwszy;

18) załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„ ZAŁĄCZNIK Nr 2

RODZAJE PRODUKTÓW

 Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

 1 31.40.21
31.40.22

akumulatory kwasowo-ołowiowe

 2 31.40.23 akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz
inne akumulatory elektryczne

 3 31.40.1,
z wyłączeniem
31.40.12

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części
z wyłączeniem:
części ogniw i baterii galwanicznych ”;

19) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK Nr 3

RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW
Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu
1 23.20.18-50

z wyłączeniem:
23.20.18-50.10

oleje smarowe,
z wyłączeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych  niż  proces specy-
ficzny

23.20.18-50.40 oleje białe, parafina ciekła
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23.20.18-50.60

23.20.18.50-80
23.20.40

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje
antykorozyjne
oleje smarowe pozostałe oraz  pozostałe oleje
oleje odpadowe

2 bez względu na
symbol PKWiU

lampy wyładowcze z wyłączeniem świetlówek kompaktowych

3 25.11.11

25.11.13-55.00

25.11.13-57.00

25.11.14-04

25.11.14-06.00

25.11.14-08.00

25.11.14-10.00
25.11.20
25.12.10-30.00
25.12.10-50.00

25.12.10-90.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju  stosowanych w samochodach osobo-
wych
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samocho-
dach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 12l
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samocho-
dach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach
rolniczych i leśnych
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w
rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozo-
stałe
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane
opony używane pneumatyczne z gumy
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach
ciężarowych
opony bieżnikowane z gumy,  pozostałe

4 22.22.12 materiały reklamowe, katalogi handlowe itp. ”;

20) załącznik nr 4 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK Nr 4

DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU l RECYKLINGU DLA ODPA-
DÓW OPAKOWANIOWYCH l POUŻYTKOWYCH W STOSUNKU DO MASY LUB
ILOŚCI WPROWADZONYCH NA RYNEK KRAJOWY, W DRODZE SPRZEDAŻY

LUB IMPORTU, OPAKOWAŃ l PRODUKTÓW
Odpad powstały z: Poziom Poziom

Poz. rodzaj produktów symbol PKWiU odzysku recyklin-
gu

1 opakowania razem bez względu na
symbol PKWiU

50 25

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

- 401)

7 opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) bez względu na
symbol PKWiU

- 151),2)

8 akumulatory kwasowo-ołowiowe 31.40.21
31.40.22

wszystkie
zgłoszone

wszystkie
zebrane
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9 akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz
inne akumulatory elektryczne

31.40.23 60 60

10 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części
z wyłączeniem:
części ogniw i baterii galwanicznych

31.40.1,
z wyłączeniem
31.40.12

50 503)

11 oleje smarowe, z wyłączeniem

-oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych
innych  niż  proces specyficzny
-oleje białe, parafina ciekła
-mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające
przyleganiu do form, oleje antykorozyjne
-oleje smarowe pozostałe oraz  pozostałe oleje
-oleje odpadowe

23.20.18-50 z
wyłączeniem:
23.20.18-50.10

23.20.18-50.40
23.20.18-50.60

23.20.18-50.80
23.20.40

50 354)

12 lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompakto-
wych

bez względu na
symbol PKWiU

40 40

13 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych
w samochodach osobowych
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych
w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynni-
ku obciążenia <= 12l
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych
w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynni-
ku obciążenia > 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych
w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu
bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie
i przemyśle
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszko-
wym lub podobnym, pozostałe
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane
opony używane pneumatyczne z gumy
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w
samochodach osobowych
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w
autobusach i samochodach ciężarowych
opony bieżnikowane z gumy,  pozostałe

25.11.11

25.11.13-55.00

25.11.13-57.00

25.11.14-04

25.11.14-06.00

25.11.14-08.00

25-11.14-10.00

25.11.20
25.12.10-30.00

25.12.10-50.00

25.12.10-90.00

75 15

14 materiały reklamowe, katalogi handlowe itp. 22.22.12 -- 48

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. ”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem

przepisów dotyczących akumulatorów niklowo-kadmowych i niklowo-żelazowych

oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23), ogniw i baterii

galwanicznych (symbol PKWiU 31.40.1 z wyłączeniem 31.40.12) oraz materiałów
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reklamowych, katalogów handlowych itp. (symbol PKWiU 22.22.12), które wchodzą

w życie z dniem 1 stycznia   2006 r.

08/29zb
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UZASADNIENIE

Celem niniejszej ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz

z 2003 r. Nr 7, poz. 78).

Dwa lata funkcjonowania cytowanej ustawy pozwoliły na dokonanie analizy i oceny

funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich

i przygotowanie niezbędnej modyfikacji tego systemu z uwzględnieniem praktyki życia

gospodarczego. Zmiana brzmienia art. 1 ust. 1 ma na celu doprecyzowanie

dotychczasowego przepisu art. 1 ust. 1 przez odwołanie do przepisów ustawy

o działalności gospodarczej, co jednoznacznie wskazuje na objęcie obowiązkiem

zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych również

podmiotów świadczących usługi, rozstrzygając dotychczasowe wątpliwości w tym

zakresie.

Celem dodania w art. 1 ustępu 1c definiującego pojęcie „oznaczenie” jest  doprecyzowanie

dotychczasowego przepisu art. 1 ust. 1b budzącego wątpliwości przedsiębiorców na

gruncie praktyki gospodarczej przez  odwołanie się do przepisów o własności

przemysłowej.

Zmiany wprowadzone w art. 2 pkt  9 mają charakter techniczny, a ich celem jest usunięcie

z definicji opłaty produktowej nazw produktów, których ona nie dotyczy, tj. akumulatorów

kwasowych-ołowiowych, i odniesienie się do załączników nr 2 i 3 do ustawy,

zawierających szczegółową listę produktów.

Art. 3a wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców, przez potraktowanie  opakowania

wielomateriałowego jako opakowania z materiału dominującego w jego składzie, co

podyktowane jest sygnalizowanymi trudnościami w zapewnieniu recyklingu tego typu

opakowań oraz brakiem w unijnych przepisach obowiązkowych do osiągnięcia poziomów

odzysku i recyklingu dla tych materiałów opakowaniowych.   Temu celowi służy również

uchylenie poz. 7 w załączniku  nr 1 do ustawy oraz poz. 8 w załączniku nr 4 do ustawy,

a także dodanie w art. 2  w pkt 7a definicji opakowania wielomateriałowego .

W art. 4 w ust. 1a wprowadza się zmiany, które ograniczają możliwości samodzielnej

realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

i poużytkowych przez przedsiębiorcę tylko do odpadów przez niego wytworzonych, co ma
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na celu zapewnienie przejrzystości funkcjonowania systemu, jego uszczelnienia

i możliwości efektywnej kontroli realizacji obowiązku.

W art. 4 w ust. 3 zastąpiono pojęcie „osoby trzeciej” określeniem „posiadacza odpadów

spełniającego wymagania ustawy o odpadach” w celu uniknięcia nieporozumień

interpretacyjnych związanych z funkcjonowaniem tego pojęcia  w Kodeksie cywilnym.

Zmiany w art. 4 w ust. 4 precyzujące moment ponownego przejęcia przez przedsiębiorcę

obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

w przypadku likwidacji lub upadłości organizacji odzysku, mają na celu zainteresowanie

przedsiębiorców wyborem organizacji odzysku odznaczających się  rzetelnością i wysoką

jakością oferowanych usług,  a nie wyłącznie najniższą ceną usług.

W związku z ograniczeniem możliwości samodzielnej realizacji obowiązku przez

przedsiębiorców (art. 4 ust. 1a) oraz uszczelnieniem systemu wprowadza się nowe

wymagania i obowiązki dla  organizacji odzysku. W art. 6 zaostrza się wymagania

stawiane organizacjom odzysku w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz

obowiązku utrzymywania kapitału podstawowego, co wiąże się z ograniczeniem w art. 4

możliwości  samodzielnej realizacji obowiązku przez przedsiębiorców, a co za tym idzie

ze zwiększeniem liczby przedsiębiorców korzystających z usług organizacji odzysku.

W art. 43a ustalono okresy przejściowe umożliwiające stopniowe podniesienie kapitału

zakładowego. W odrębny sposób potraktowano organizacje odzysku, przejmujące

obowiązki zapewnienia odzysku i recyklingu wyłącznie od własnych akcjonariuszy.

Ponieważ ograniczają one swoją działalność wyłącznie do realizacji obowiązków własnych

akcjonariuszy, którzy ponadto dysponują prawami wobec spółki,  określonymi w Kodeksie

spółek handlowych, nie zachodzi konieczność podnoszenia dla nich kapitału zakładowego.

Niewywiązanie się z obowiązku podniesienia w ustawowych terminach kapitału

zakładowego jest zagrożone złożeniem przez marszałka województwa wniosku do sądu

rejestrowego o rozwiązanie organizacji. Nałożenie na marszałka powyższego obowiązku

w art. 7a ma na celu zapewnienie możliwości wyegzekwowania  postanowień art. 6 .

W art. 9 w ust. 2 wprowadza się zmiany mające na celu dostosowanie przepisu

dotyczącego dnia rozpoczęcia działalności do unijnych regulacji celnych.

W art. 11 w ust. 2 wprowadza się nowy dokument potwierdzający odzysk i recykling.

Potrzeba wprowadzenia takiego dokumentu była wielokrotnie sygnalizowana zarówno

przez przedsiębiorców, jak i organizacje odzysku oraz potwierdzona w ramach

przeprowadzonej analizy funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych.

Podsumowanie wyników kontroli realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu
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odpadów opakowaniowych i poużytkowych, prowadzonych przez Inspekcję Ochrony

Środowiska, również wskazuje na konieczność wprowadzenia takiego dokumentu w celu

zapewnienia prawidłowości kontroli rozliczania obowiązku. W art. 11 w ust. 3 nakłada się

na prowadzących odzysk i recykling obowiązek wydania  tego dokumentu, a w ust. 6

obowiązek przekazania jednego jego egzemplarza do wojewódzkiego inspektora ochrony

środowiska,  zaś ust. 7 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw środowiska

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do określenia

wzoru dokumentu i szczegółowych zasad jego wystawiania. W art. 37a wprowadza się

sankcje karne za odmowę wydania takiego dokumentu, podawanie w dokumencie

informacji nierzetelnych, nieprzekazanie egzemplarza tego dokumentu właściwemu

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

W art. 12 w ust. 5 wprowadza się zwolnienie od wnoszenia opłaty produktowej, której

roczna wartość nie przekracza 50 zł,  w celu  wyeliminowania sytuacji, w których koszty

wyliczenia i wpłacenia opłaty przekraczają  jej wartość.

Wprowadzono rozszerzenie listy produktów, których dotyczy ustawa, o materiały  reklamy

komercyjnej oraz o pozostałe rodzaje akumulatorów dostępnych na rynku, tj.

o akumulatory niklowo-żelazowe i inne elektryczne, przez zmiany w art. 13 i 14 oraz

odpowiednie rozszerzenie załączników nr 2, 3 i 4 do ustawy. Objęcie ustawą materiałów

reklamy komercyjnej ma na celu rozwiązanie problemu  wprowadzania na rynek krajowy

ogromnej ilości tego typu wydawnictw w celu ograniczenia ilości powstających z nich

odpadów i stworzenia mechanizmu ich racjonalnego zagospodarowywania. Szacunkowo

na rynek trafia około 75 tys. ton ulotek reklamowych rocznie. Ustalono maksymalną

stawkę opłaty produktowej dla tych produktów w wysokości 2 zł za 1 kg. Jednakże

jednostkowe stawki opłaty produktowej zostaną ustalone, w uzgodnieniu z Ministrem

Finansów, w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych.

Dla ułatwienia gospodarowania środkami z opłaty produktowej w art. 27 w ust. 2 oraz

w art. 29 w ust. 2 i 3 wprowadzono dodatkowe terminy ich przekazywania w systemie:

urzędy marszałkowskie – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –

wojewódzkie fundusze – gminy. W art. 27 w ust. 3 dokonano zwiększenia do 2%

przychodów z opłat produktowych przekazywanych do budżetu samorządu

wojewódzkiego, biorąc pod uwagę rozszerzenie obowiązków wynikających z ustawy.

Wzrost tych przychodów będzie wynikiem przemieszczenia części środków finansowych

pochodzących z opłat produktowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska



4

i Gospodarki Wodnej do urzędów marszałkowskich. W związku z powyższym wzrost ten

nie będzie miał wpływu na poziom obciążeń przedsiębiorców z tego tytułu.

W załączniku nr 4 do ustawy zmodyfikowano przypis pierwszy tak, aby  wyłączyć

z obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu  opakowania mające bezpośredni kontakt

z lekami, co ma swoje uzasadnienie zarówno społeczne, jak i związane z

wyeliminowaniem sygnalizowanych przez przedsiębiorców wątpliwości na gruncie praktyki

życia gospodarczego.

Jednocześnie w załącznikach do ustawy nr 2, 3 i 4 zostały wprowadzone nowe symbole

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zgodnie ze zmianami obowiązującymi od dnia

1 maja 2004 r.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Ocena skutków regulacji

1. Oddziaływanie w obszarze ochrona środowiska i zdrowie ludzi

W porównaniu do istniejących przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

nowelizacja spowoduje objęcie większej liczby podmiotów gospodarczych (np.

przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, w wyniku której następuje

wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach). W szerszym zakresie przepisami

zostaną także objęte akumulatory i pochodzące z nich odpady niebezpieczne oraz

materiały reklamy komercyjnej. Przyczyni się to w znacznej mierze do zmniejszenia

strumieni składowanych w kraju odpadów, w tym możliwych do odzysku, poddania

procesom recyklingu i ponownego użycia.

2. Konsultacje społeczne

Projekt był przesłany do konsultacji społecznych do przedstawicieli przedsiębiorców

objętych przedmiotowymi przepisami oraz przemysłu recyklingowego, a także instytucji

badawczych i społecznych, których zakres działania obejmuje gospodarkę odpadami

opakowaniowymi i poużytkowymi. Projekt był także przesłany do opinii do członków

i ekspertów doradczego Zespołu do spraw wykonywania przez przedsiębiorców

obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

objętych opłatą produktową i opłatą depozytową przy Ministrze Środowiska. Projekt

rozporządzenia był również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

(http://www.mos.gov.pl). W wyniku konsultacji społecznych uwzględniono szereg

zgłoszonych uwag. Część uwag nie mogła zostać uwzględniona przy obecnej nowelizacji

ze względu na brak konkretnych propozycji zmian w systemie, popartych pełnym,

kompleksowym uzasadnieniem wykraczającym poza perspektywę pojedynczych

podmiotów gospodarczych. Dotyczy to np. kwestii obniżenia obligatoryjnych poziomów

odzysku i recyklingu dla baterii.  Nie uwzględniono również zastrzeżeń dotyczących

wymogu podniesienia kapitału akcyjnego przez organizacje odzysku z uwagi na to, że jest

to kluczowy element zmiany systemu mający na celu zapewnienie wiarygodności

i finansowej odpowiedzialności tych podmiotów za przejęte obowiązki od przedsiębiorców.

Ten wymóg należy wiązać z ograniczeniem możliwości  samodzielnej realizacji obowiązku

przez przedsiębiorców, a co za tym idzie  ze zwiększeniem liczby przedsiębiorców
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korzystających z usług organizacji odzysku. Jednocześnie w projekcie  zaproponowano

okresy przejściowe umożliwiające stopniowe podniesienie kapitału zakładowego, co ma

ułatwić podmiotom spełnienie tego wymogu.

Ponadto projekt ustawy był rozpatrywany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu

Terytorialnego i uzyskał pozytywną opinię.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw

Może nastąpić niewielki wzrost wydatków przedsiębiorców nieobjętych dotychczas

przepisami o obowiązkach w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

i poużytkowych objętych opłatą produktową o koszt uczestnictwa w systemie odzysku

i recyklingu tych odpadów, w tym m.in. przez objęcie tymi przepisami przedsiębiorców

z sektora usług oraz u przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy akumulatory

i materiały reklamy komercyjnej objęte nowym zakresem ustawy. Nieosiągnięcie przez

tych przedsiębiorców wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu dla

odpadów opakowaniowych i poużytkowych będzie związane z koniecznością wniesienia

z tego tytułu opłat produktowych. Na organizacje odzysku zostaną nałożone obowiązki

dotyczące podniesienia kapitału zakładowego. Z drugiej strony nastąpi spadek kosztów

działania przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach

wielomateriałowych i opakowaniach mających bezpośredni kontakt z lekami.

Z konieczności finansowania systemu (ale nie z obowiązków sprawozdawczych) zostały

zwolnione podmioty wprowadzające na rynek minimalne ilości opakowań i produktów

wymienionych w ustawie, dla których łączna opłata produktowa wynosiłaby nie więcej niż

50 zł.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Nowe regulacje nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa. Może

nastąpić jedynie wzrost przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej z tytułu wpłat należnych opłat produktowych za niezrealizowane

poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych od nowych

podmiotów objętych przedmiotowymi przepisami. Nastąpi wzrost przychodów urzędów

marszałkowskich z tytułu opłat produktowych przeznaczonych na obsługę administracyjną

systemu z 0,5% do 2%, ale wyniknie on z przemieszczenia części środków finansowych

pochodzących z opłat produktowych pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej a urzędami marszałkowskimi. Dotychczasowe
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przychody z tego tytułu w zgodnej opinii urzędów marszałkowskich były daleko

niewystarczające. Wpływy z opłat produktowych za 2003 r. wyniosły około 7,4 mln zł

wobec około 17,9 mln zł za rok 2002. Przy obecnie obowiązującym 0,5% udziale urzędów

marszałkowskich w przychodach z opłat produktowych, łączne ich dochody wyniosły

z tego tytułu za rok 2003 około 37 tys. zł. Przy założeniu proponowanego 2% udziału,

dochody urzędów marszałkowskich wyniosłyby łącznie około 149 tys. zł. Jednocześnie

zmienią się przepisy w zakresie przekazywania gminom środków z opłat produktowych za

opakowania, które będą przekazywane gminom dwukrotnie w ciągu roku.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy

Ze względu na objęcie przepisami większej liczby podmiotów, nastąpi w tych

przedsiębiorstwach niewielki wzrost kosztów działalności. Z drugiej strony należy

oczekiwać pewnego wzrostu zatrudnienia w sektorze recyklingu ze względu na objęcie

regulacją większej liczby klientów tej branży.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Przedmiotowe przepisy obowiązują w podobnej formie we wszystkich krajach Unii

Europejskiej w odniesieniu do gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz w większości

krajów UE w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi. Należy zaznaczyć, że

w powszechnej opinii polski system powstały na podstawie przepisów o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

produktowej i opłacie depozytowej uważa się za jeden z najtańszych w krajach OECD.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Brak wpływu.

08/31zb





Projekt

Rozporządzenie

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia            

w sprawie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z
2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling oraz
szczegółowe zasady wystawiania dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling.
§ 2. Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling jest określony w załączniku do
rozporządzenia.
§ 3. Dokument jest wystawiany w trzech egzemplarzach przy czym:
1) egzemplarz oznaczony symbolem A jest przeznaczony dla przekazującego odpad do
odzysku i recyklingu;
2) egzemplarz oznaczony symbolem B jest przeznaczony dla przyjmującego odpad do
odzysku i recyklingu;
3) egzemplarz oznaczony symbolem C jest przeznaczony dla wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska.
§ 4. Dokument potwierdzający odzysk i recykling może być stosowany jako jednorazowy lub
zbiorczy dokument potwierdzający odzysk i recykling, obejmujący odpad danego rodzaju w
danym roku sprawozdawczym.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

W porozumieniu:

Minister Finansów Minister Środowiska

                                                
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U.
Nr 134, poz. 1438).
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Załącznik do rozporządzenia
 Ministra Środowiska z dnia  

Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling

Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz A

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
ODZYSK I RECYKLING

Egzemplarz A
przeznaczony dla przekazującego odpad

do odzysku / recyklingua)

za ....... rok

Nr dokumentub)

.............................................................

Zezwolenie na odzysk
(recykling)c)

................................................................

Przedsiębiorca (organizacja odzysku) przekazujący
odpadd)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Przyjmujący odpad do odzysku/recyklingue)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Adresf)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Adresf)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Telefon/fax Telefon/fax
Nr REGON Nr REGON

.......................

Kod odpadug)

...........................................................

Rodzaj odpadug)

..........................

Jednostka.h)

..........................................................
Masa lub ilość przyjętych odpadów
opakowaniowych lub  poużytkowych

.....................................................................................
data, pieczęć i podpis

Potwierdzam przyjęcie odpadu zobowiązując się
jednocześnie do jego odzysku /recyklingua) w
rozumieniu przepisów ustawyi) i oświadczam, że nie
zostanie on przekazany dalej do innego odbiorcy

.....................................................................................
data, pieczęć i podpis

a) Niepotrzebne skreślić.
b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla prowadzącego odzysk lub recykling
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku (recyklingu).
d) Nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy/nazwa organizacji odzysku.
e) Nazwa lub imię i nazwisko przejmującego odpady do odzysku/recyklingu.
f) Adres zamieszkania lub siedziby.
g) Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
h)  Odpowiednio kg lub szt. zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23
października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768).
i) Przez ustawę rozumie się ustawę z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U z 2001r. Nr 63
poz. 639, z póź. zm.).
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Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz B

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
ODZYSK I RECYKLING

Egzemplarz B
przeznaczony dla przyjmującego odpad

do odzysku / recyklingua)

za ....... rok

Nr dokumentub)

............................................................

Zezwolenie na odzysk
(recykling)c)

................................................................

Przedsiębiorca (organizacja odzysku) przekazujący
odpadd)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Przyjmujący odpad do odzysku/recyklingue)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Adresf)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Adresf)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Telefon/fax Telefon/fax
Nr REGON Nr REGON

.....................

Kod odpadug)

.........................................................

Rodzaj odpadug)

.....................

Jednostkah)

...............................................................
Masa lub ilość przyjętych odpadów
opakowaniowych lub  poużytkowych

.....................................................................................
data, pieczęć i podpis

Potwierdzam przyjęcie odpadu zobowiązując się
jednocześnie do jego odzysku /recyklingua) w
rozumieniu przepisów ustawyi) i oświadczam, że nie
zostanie on przekazany dalej do innego odbiorcy

....................................................................................
data, pieczęć i podpis

a) Niepotrzebne skreślić.
b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla prowadzącego odzysk lub recykling
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku (recyklingu).
d) Nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy/nazwa organizacji odzysku.
e) Nazwa lub imię i nazwisko przejmującego odpady do odzysku/recyklingu.
f) Adres zamieszkania lub siedziby.
g) Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
h) Odpowiednio kg lub szt. zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23
października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768).
i) Przez ustawę rozumie się ustawę z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639,
z póź. zm.).
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Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz C

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
ODZYSK I RECYKLING

Egzemplarz C
przeznaczony dla wojewódzkiego inspektora ochrony

środowiska

za ....... rok

Nr dokumentub)

............................................................

Zezwolenie na odzysk
(recykling)c)

................................................................

Przedsiębiorca (organizacja odzysku) przekazujący
odpadd)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Przyjmujący odpad do odzysku/recyklingue)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Adresf)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Adresf)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Telefon/fax Telefon/fax
Nr REGON Nr REGON

.....................

Kod odpadug)

.........................................................

Rodzaj odpadug)

.....................

Jednostkah)

...............................................................
Masa lub ilość przyjętych odpadów
opakowaniowych lub  poużytkowych

.....................................................................................
data, pieczęć i podpis

Potwierdzam przyjęcie odpadu zobowiązując się
jednocześnie do jego odzysku /recyklingua) w
rozumieniu przepisów ustawyi) i oświadczam, że nie
zostanie on przekazany dalej do innego odbiorcy

....................................................................................
data, pieczęć i podpis

a) Niepotrzebne skreślić.
b) Nr ewidencyjny wydanego dokumentu.
c) Data i numer decyzji oraz nazwa organu, który wydał decyzję dla prowadzącego odzysk lub recykling
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku (recyklingu).
d) Nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy/nazwa organizacji odzysku.
e) Nazwa lub imię i nazwisko przejmującego odpady do odzysku/recyklingu.
f) Adres zamieszkania lub siedziby.
g) Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
h) Odpowiednio kg lub szt. zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23
października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768).
i) Przez ustawę rozumie się ustawę z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639,
z póź. zm.).
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Uzasadnienie

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia

11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz.

1263) wprowadzonego ustawą z dnia ...............  o zmianie ustawy o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr ......, poz. .....)

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej obliguje Ministra

Środowiska do wydania w porozumieniu z Ministrem Finansów rozporządzenia określającego

wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling i zasady jego wydawania. Potrzeba

wprowadzenia takiego dokumentu była wielokrotnie sygnalizowana zarówno przez

przedsiębiorców jak i organizacje odzysku oraz potwierdzona w ramach przeprowadzonej

analizy funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych. Podsumowanie

wyników kontroli realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów

opakowaniowych i poużytkowych, prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska,

również wskazuje na konieczność wprowadzenie takiego dokumentu dla zapewnienia

prawidłowości kontroli rozliczania obowiązku.

W rozporządzeniu zostało wskazane, że dokument ten jest wydawany w trzech

egzemplarzach, które są przeznaczone odpowiednio dla: przekazującego odpad do odzysku i

recyklingu, przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska.

Ponadto dokument ten może być wystawiany każdorazowo przy przyjmowaniu

odpadów do odzysku (recyklingu) lub zbiorczo dla danego rodzaju odpadu w danym roku

rozliczeniowym.

Przepisy projektu rozporządzenia nie są regulowane prawem Unii Europejskiej.
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Ocena skutków regulacji
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie

dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling

1. Oddziaływanie w obszarze ochrona środowiska i zdrowie ludzi
  Brak wpływu.

2. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych do przedstawicieli przedsiębiorców

objętych przedmiotowymi przepisami oraz przemysłu recyklingowego, a także instytucji
badawczych i społecznych, których zakres działania obejmuje gospodarkę odpadami
opakowaniowymi i poużytkowymi. Projekt rozporządzenia zostanie również umieszczony na
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl).

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora przedsiębiorstw
Brak wpływu. Regulacja wprowadza jedynie wzór dokumentu potwierdzającego

odzysk i recykling i określa zasady jego wystawiania.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
  Brak wpływu regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
  Brak wpływu.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
  Brak wpływu.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
  Brak wpływu.
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