Kogo dotyczy opłata produktowa?
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i
obowiązki przedsiębiorców:
- będących organizacjami odzysku opakowań,
- dokonujących wewnątrz wspólnotowej dostawy: odpadów
opakowaniowych i produktów w opakowaniach,
- dystrybuujący produkty w opakowaniach,
- eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w
opakowaniach,
- prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych,
- wprowadzających opakowania,
- wprowadzających produkty w opakowaniach.
 Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków
niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Kogo dotyczy opłata produktowa?
Przepisom ustawy podlegają więc m.in.:
 WPROWADZAJĄCY OPAKOWANIA - wytwarzający opakowania, importujący
opakowania, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, dokonujący
wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
 • WPROWADZAJĄCY PRODUKTY W OPAKOWANIACH - przedsiębiorca wykonujący
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w
opakowaniach, w szczególności:
 - wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem
rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą,
których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 - pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do
obrotu,
 - prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej
powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane oraz prowadzący więcej niż jedną
jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2,
sprzedający produkty tam pakowane.

Kogo dotyczy opłata produktowa?


Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 i
art. 45, nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie
opakowań, które w danym roku kalendarzowym wprowadzili do
obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, a
następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu
lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez
produktów lub wraz z produktami.
 Eksport lub wewnątrz wspólnotowa dostawa może być również
dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te
opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie
dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrz
wspólnowtową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z
produktami.

Jakie opakowania podlegają
obowiązkowi odzysku i
recyklingu?
W rozumieniu Ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. Poz. 888)
opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny,
wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do
przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub
prezentacji produktów, od surowców do towarów
przetworzonych.

Jakie opakowania podlegają
obowiązkowi odzysku i
recyklingu?
 Za opakowanie uważa się:

wyrób spełniający funkcje opakowania, bez uszczerbku dla innych
funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu,
którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia,
spożycie lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz
niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania
produktu, w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania,
 wyrób spełniający funkcje opakowania wytworzony i przeznaczony do
wypełniania w punkcie sprzedaży oraz jednorazowego użytku sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełnienia
w punkcie sprzedaży,
 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.

Jakie opakowania podlegają
obowiązkowi odzysku i
recyklingu?
 Wyróżnia się następujące kategorie opakowań:

- opakowania jednostkowe - służące do przekazywania produktu
użytkownikowi w miejscu zakupu,
- opakowania zbiorcze - zawierające wielokrotność opakowań
jednostkowych produktów, niezależenie od tego, czy są one
przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów
sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech
produktu,
- opakowania transportowe - służące do transportu produktów w
opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania
uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu
drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.
 Przepisy Ustawy stosuje się do WSZYSTKICH opakowań, niezależnie
od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz powstałych z nich
odpadów opakowaniowych. Poza wymienionymi wyżej grupami będą
to więc także opakowania biodegradowalne, opakowania z tkanin (na
przykład worki jutowe) czy opakowania ceramiczne.

Jakie opakowania podlegają
obowiązkowi odzysku i
recyklingu?
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania z aluminium,
- opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej,
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
- opakowania z drewna.
- opakowania wielomateriałowe
- opakowania z innych materiałów

Produkt lub produkt w opakowaniu uważa się za wprowadzony do
obrotu tylko raz.

Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym
dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów
potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces
odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów
opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów
opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców
wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym
roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w
opakowaniach o łącznej masie opakowań
nieprzekraczającej 1 Mg

Opłata produktowa
ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do
poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku –
korzystniejszych dla środowiska ale także bardziej
opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy.

W jaki sposób można realizować
obowiązki wynikające z ustawy o
obowiązkach przedsiębiorców?
Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej
ma do wyboru dwie ścieżki:
- współpracę z organizacją odzysku,
- samodzielną realizację.
Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem
zarówno pod kątem finansowym jak i pod kątem
prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z
organizacją odzysku.

Samodzielna realizacja obowiązku
przez przedsiębiorcę
 Polega na tym, że przedsiębiorca poddaje odzyskowi i

recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie
odpady opakowaniowe lub poużytkowe
odpowiedniego rodzaju, bądź zebrane poprzez
zorganizowaną przez siebie sieć selektywnego
zbierania (odpadów tego samego rodzaju i tej samej
masy lub ilości co odpady powstałe z wprowadzonych
na rynek opakowań bądź produktów).

Organizacje odzysku
 Organizacje odzysku są podmiotami powołanymi na

mocy ustawy. Obowiązek odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych przejmują na podstawie
umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a
organizacją.

 Decydując się na takie rozwiązanie przedsiębiorca:

- obniża koszty - realizacja obowiązku za pośrednictwem
organizacji odzysku to niższy koszt niż opłata produktowa,
- nie ma obowiązku sprawozdawczości przed urzędem
marszałkowskim – to organizacja odzysku składa w
imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie OŚ-OP1.
Przedsiębiorca powiadamia jedynie urząd marszałkowski o
zawarciu umowy z organizacją odzysku, a następnie
sporządza sprawozdania o rzeczywistej masie
wprowadzanych na rynek opakowań zgodnie z umową z
organizacją odzysku, które stanowią podstawę rozliczeń
między stronami.

Obowiązkowe prowadzenie
ewidencji opakowań
Każdy przedsiębiorca (nawet ten, który ma podpisaną umowę z
organizacją odzysku), podlegający ustawie jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji opakowań wprowadzanych na rynek
wraz z produktami. Ewidencja ta jest podstawą do określenia
masy odpadów opakowaniowych, które mają być poddane
odzyskowi i recyklingowi. Ustawa nie określa wzoru ewidencji,
można ją prowadzić chociażby w zeszycie. Zgodnie z art. 11
ustawy ewidencja ta musi zawierać:
• dane o masie i rodzajach wprowadzanych na rynek opakowań,
• nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,
• datę i podpis osoby upoważnionej do jej sporządzenia.

Naliczanie opłaty produktowej.
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(T.J. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) nakłada
na przedsiębiorców wprowadzających na rynek
krajowy produkty w opakowaniach obowiązek
zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych.

Naliczanie opłaty produktowej.
 Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego

na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do
odpowiedniego urzędu marszałkowskiego opłaty
produktowej. Dotyczy ich także sprawozdanie OŚ-OP1.

Naliczanie opłaty produktowej.
 Opłatę produktową należy uiścić do 15 marca

bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek
w roku poprzednim.

 Od roku 2006, w związku z wprowadzeniem oprócz

obowiązku zapewnienia recyklingu, również
obowiązku zapewnienia odzysku, trzeba dodatkowo
obliczyć należną opłatę produktową z tytułu
niewykonania obowiązku odzysku.

 Opłata produktowa z tytułu niewykonania

obowiązku recyklingu (2006-2013):

 N - wysokość należnej opłaty produktowej w zł,

W - masa wprowadzonych na rynek opakowań w kg,
p - wymagany poziom recyklingu w %,
o - osiągnięty poziom recyklingu odpadów
opakowaniowych w %,
s - stawka jednostkowa opłaty produktowej w zł za kg.

 Opłata produktowa z tytułu niewykonania obowiązku odzysku (2006-2013):



OPodzysk - wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
M z indeksem liczbowym – masa wprowadzonych na rynek opakowań danego
rodzaju w kg, przy czym:
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 - dotyczy opakowań z aluminium,
M3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
M6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
OP z indeksem liczbowym – stawka jednostkowa opłaty produktowej dla danego
rodzaju opakowania w zł za kg, przy czym:
OP1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
OP2 - dotyczy opakowań z aluminium,
OP3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
OP4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
OP6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku – wymagany poziom odzysku wyrażony ułamkiem dziesiętnym;
Mc – suma mas wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych na terytorium kraju
w kg,
Modzyskana – suma mas wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych
odzyskowi w kg.

 Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu

niewykonania obowiązku recyklingu odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań:(2014-):

 OPrec - wysokość należnej opłaty produktowej w zł,

M - masa w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały
wprowadzone do obrotu produkty,
Prec - wymagany poziom recyklingu w %,
O - osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych
obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi
i masy wprowadzonych do obrotu opakowań, w których
zostały wprowadzone do obrotu produkty, wyrażony w %,
SO - stawka opłaty produktowej w zł za kg.



Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań:(2014-):



OPodzysk - wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
M z indeksem liczbowym – masa w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu
produkty, przy czym:
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 - dotyczy opakowań z aluminium,
M3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 - dotyczy opakowań ze szkła,
M6 - dotyczy opakowań z materiałów z drewna,
M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,
M8 - dotyczy pozostałych opakowań.
SO z indeksem liczbowym – stawka opłaty produktowej w zł za kg, przy czym:
SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,
SO3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,
SO6 - dotyczy opakowań z drewna,
SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,
SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,
Podzysku – wyrażony ułamkiem dziesiętnymy wymagany w danym roku kalendarzowym poziom odzysku,
Mcałkowita – suma mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez
wprowadzającego produkty w opakowaniach,
Modzyskana – suma mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.



Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu
do sumy opakowań:(2014-):



OPrec - wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
M z indeksem liczbowym – masa w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu
produkty, przy czym:
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 - dotyczy opakowań z aluminium,
M3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 - dotyczy opakowań ze szkła,
M6 - dotyczy opakowań z materiałów z drewna,
M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,
M8 - dotyczy pozostałych opakowań.
SO z indeksem liczbowym – stawka opłaty produktowej w zł za kg, przy czym:
SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,
SO3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,
SO6 - dotyczy opakowań z drewna,
SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,
SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,
Precyklingu – wyrażony ułamkiem dziesiętnymy wymagany w danym roku kalendarzowym poziom recyklingu,
Mcałkowita – suma mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez
wprowadzającego produkty w opakowaniach,
Mpoddana recyklingowi – suma mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi.

 Wyliczyć kwotę opłaty produktowej zakładając masę

wprowadzonych na rynek opakowań danego rodzaju po
1000 kg z każdego rocznie, za lata: 2005-2014(brak
odzysku i recyklingu, Palety drewniane- 0 kg,
Opakowania wielomateriałowe – 0 kg)
 Wyniki przedstawić na wykresie
 Sformułować wnioski
 Do obliczeń można użyć kalkulatora:
http://www.oplataproduktowa.org/index.php?option=com
_content&task=view&id=23&Itemid=13
Login: student Hasło: qwerty
W przypadku korzystania z kalkulatora wstawić screeny
jako wyniki

Jeden przykład po 2006 roku policzyć
dodatkowo i zapisać przy uwzględnieniu
podanych wcześniej wzorów.

Dla roku bierzącego znaleźć organizacje odzysku
i dowiedzieć się o kosztach dla podanego
przykładu – umieścić je na wykresie i uwzględnić
we wnioskach.

USTAWY
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(j.t.:Dz.U.z 2008.25.150)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j.:Dz.U z 2007r.,Nr
39,poz.251)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t.:Dz.U.z 2005r.Nr
239,poz.2019)
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607)
ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w
sprawie katalogu odpadów (2001.112.1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w
sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić
uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w
sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010
(M.P.2009.57.780)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
(Dz.U.2007.247.1840)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2005.103.872)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w
sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu
(Dz.U.2006.19.152)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych
zestawień danych (Dz.U.2007.101.686)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat (Dz.U.2009.97.816)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2006.226.1654)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów
formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych,
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2005.04.30)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2006.30.213)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru formularza
przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2004.197.2033)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2005.58.510)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2006.247.1816)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru
zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U.2006.21.160)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru
zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego
inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U.2006.27.203)

