Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr
63, poz. 638)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa okre la wymagania, jakim musz odpowiada opakowania ze wzgl du na
zasady ochrony rodowiska oraz sposoby post powania z opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, zapewniaj ce ochron ycia i zdrowia ludzi oraz ochron
rodowiska, zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju.
2. W sprawach dotycz cych post powania z odpadami opakowaniowymi w zakresie
nieuregulowanym w ustawie stosuje si przepisy o odpadach.
3. Przepisy ustawy nie naruszaj postanowie działu II w tytule I ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje si do opakowa wprowadzanych na polski obszar celny w ramach
procedury dopuszczenia do obrotu, opakowa b d cych przedmiotem działalno ci
gospodarczej na terenie kraju oraz wszystkich powstałych z nich odpadów opakowaniowych.
Art. 3.
1. Opakowaniami w rozumieniu ustawy s wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z
jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów
przetworzonych.
2. Opakowania obejmuj :
1. opakowania jednostkowe, słu ce do przekazywania produktu u ytkownikowi
w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia
jednorazowego u ytku,
2. opakowania zbiorcze, zawieraj ce wielokrotno opakowa jednostkowych
produktów, niezale nie od tego, czy s one przekazywane u ytkownikowi, czy
te słu zaopatrywaniu punktów sprzeda y i które mo na zdj z produktu
bez naruszenia jego cech,
3. opakowania transportowe, słu ce do transportu produktów w opakowaniach
jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z
wył czeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub
lotniczego.
3. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1. odpadach opakowaniowych - rozumie si przez to wszystkie opakowania, w
tym opakowania wielokrotnego u ytku wycofane z ponownego u ycia,
stanowi ce odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyj tkiem
odpadów powstaj cych w procesie produkcji opakowa ,
2. odzysku - rozumie si przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach,
3. recyklingu - rozumie si przez to recykling w rozumieniu przepisów o
odpadach,
4. wielokrotnym u ytku - rozumie si przez to ka de działanie, w trakcie którego
opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego
zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego
było pierwotnie przeznaczone.

Art. 4.
Przepisy ustawy nie naruszaj wymaga przewidzianych dla opakowa w przepisach
odr bnych.
Rozdział 2
Obowi zki producenta, importera i eksportera opakowa
Art. 5.
1. Producent i importer opakowa powinni ogranicza ilo i negatywne oddziaływanie
na rodowisko substancji stosowanych do produkcji opakowa oraz wytwarzanych
odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby:
1. obj to i masa opakowa były ograniczone do niezb dnego minimum
wymaganego do spełnienia ich funkcji, bior c pod uwag oczekiwania
u ytkownika,
2. opakowania były projektowane i wykonane w sposób umo liwiaj cy ich
wielokrotny u ytek i pó niejszy recykling, a je li nie jest to mo liwe, to
przynajmniej recykling, a je eli nie jest on mo liwy, to inn form odzysku,
3. opakowania zawierały mo liwie najmniejsz ilo substancji stwarzaj cych
zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzi lub dla rodowiska,
4. maksymalna suma zawarto ci ołowiu, kadmu, rt ci i chromu
sze ciowarto ciowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg, z
zastrze eniem ust. 3.
2. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, kieruj c si potrzeb uzyskania
wiarygodnych i powtarzalnych wyników, okre li, w drodze rozporz dzenia, metodyki
referencyjne oznaczania sumy zawarto ci ołowiu, kadmu, rt ci i chromu
sze ciowarto ciowego w opakowaniach.
3. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, kieruj c si wła ciwo ciami fizycznymi i
składem chemicznym opakowa , a tak e ryzykiem powstania zagro e dla ycia lub
zdrowia ludzi lub dla rodowiska, okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje
opakowa zwolnionych z wymaga okre lonych w ust. 1 pkt 4 oraz rodzaje
opakowa , dla których maksymalna suma zawarto ci ołowiu, kadmu, rt ci i chromu
sze ciowarto ciowego mo e by wy sza ni okre lona w ust. 1 pkt 4, czas trwania
oraz szczegółowe warunki zwolnienia lub podwy szenia zawarto ci.
4. Minister wła ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw gospodarki, kieruj c si wła ciwo ciami fizycznymi i składem chemicznym
opakowa i odpadów opakowaniowych oraz ich podatno ci na rozkład biologiczny,
mo e okre li , w drodze rozporz dzenia:
1. wymagania dotycz ce opakowa ze wzgl du na zalecan metod odzysku,
2. wymagania dotycz ce opakowa wielokrotnego u ytku.
5. Minister wła ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw gospodarki, kieruj c si dost pnymi mo liwo ciami technologicznymi i
wymaganiami ochrony rodowiska, mo e, w drodze rozporz dzenia, ustanowi
ograniczenia lub zakazy stosowania okre lonych substancji u ywanych do produkcji
opakowa , niespełniaj cych wymaga okre lonych w ust. 1.
Art. 6.
1. Producent i importer opakowa maj obowi zek ich oznakowania, chyba e rodzaj
opakowania tego nie wymaga.
2. Oznakowanie powinno okre la :
1. rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania,

2. mo liwo wielokrotnego u ytku opakowania,
3. przydatno opakowania do recyklingu.
3. Oznakowanie umieszcza si na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a je li
rozmiary opakowania na to nie pozwalaj - na doł czonej do niego informacji.
4. Oznakowanie powinno by wyra ne, widoczne i czytelne oraz powinno zachowywa
trwało równie po otwarciu opakowania.
5. Minister wła ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia:
1. rodzaje opakowa podlegaj cych oznakowaniu,
2. wzory oznacze opakowa
3. - kieruj c si potrzeb stworzenia jednolitego systemu oznakowania.
Art. 7.
1. Producent, importer i eksporter opakowa s obowi zani do składania wła ciwemu
marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych,
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granic opakowa , według rodzaju
materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowa
wielokrotnego u ytku, oraz o przestrzeganiu ogranicze wynikaj cych z art. 5 ust. 1
pkt 4, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, kieruj c si potrzeb ujednolicenia
sprawozda , o których mowa w ust. 1, okre li, w drodze rozporz dzenia, wzory
formularzy słu cych do składania sprawozda , uwzgl dniaj c specyfik małych i
rednich przedsi biorstw.
3. Dokumenty, na podstawie których sporz dza si sprawozdanie, powinny by
przechowywane przez 5 Iat.
4. Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie, mo e, w drodze
decyzji, zobowi za producenta, importera lub eksporteraopakowa do przedło enia
dokumentów, o których mowa w ust. 3.
5. Wła ciwo miejscow marszałka województwa ustala si według siedziby lub
miejsca zamieszkania producenta, importera lub eksportera opakowa , a w przypadku
braku siedziby lub miejsca zamieszkania producenta, importera lub eksportera
opakowa na terenie kraju wła ciwy miejscowo jest Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Rozdział 3
Obowi zki producenta, importera i eksportera produktów w opakowaniach
Art. 8.
Do producenta i importera produktów w opakowaniach przepisy art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1-4
stosuje si odpowiednio. Art. 9.
1. Obowi zki producenta i importera produktów w opakowaniach w zakresie osi gania
poziomów odzysku i recyklingu okre laj przepisy o obowi zkach przedsi biorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej.
2. Obowi zki producenta i importera produktów w opakowaniach w zakresie
sprawozdawczo ci o ilo ci i rodzajach stosowanych opakowa okre laj przepisy o
obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

3. Eksporter produktów w opakowaniach jest obowi zany do składania wła ciwemu
marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granic
opakowa , według rodzaju materiału, z jakich zostały wykonane, z
wyszczególnieniem opakowa wielokrotnego u ytku zastosowanych do opakowa
eksportowanych produktów, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok
kalendarzowy. Przepis art. 7 ust. 5 stosuje si odpowiednio.
4. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, kieruj c si potrzeb ujednolicenia
sprawozda , o których mowa w ust. 3, okre li, w drodze rozporz dzenia, wzory
formularzy słu cych do składania sprawozda , uwzgl dniaj c specyfik małych i
rednich przedsi biorstw.
5. Dokumenty, na podstawie których sporz dza si sprawozdanie, o którym mowa w ust.
3, powinny by przechowywane przez 5 lat. Przepis art. 7 ust. 4 stosuje si
odpowiednio.
Art. 10.
1. Producent i importer substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych,
rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla rodowiska, okre lonych w
przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, s obowi zani ustali wysoko
kaucji na opakowania jednostkowe tych substancji, nie ni sz od 10% i nie wy sz od
30% ceny substancji chemicznej zawartej w takim opakowaniu.
2. Producent i importer substancji chemicznych, o których mowa w ust. 1, s obowi zani
odebra na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego u ytku i odpady
opakowaniowe po tych substancjach.
3. Je eli zwrot pobranej kaucji przez sprzedawc jest niemo liwy z powodu przerwy lub
zako czenia działalno ci, producent lub importer substancji chemicznych, o których
mowa w ust. 1, jest obowi zany przyjmowa od u ytkowników opakowania
wielokrotnego u ytku i odpady opakowaniowe po substancjach chemicznych.
Przyjmuj c opakowania wielokrotnego u ytku i odpady opakowaniowe po tych
substancjach, producent lub importer jest obowi zany zwróci pobran kaucj .
4. Minister wła ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw rodowiska mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, rodzaje opakowa dla
okre lonych rodzajów substancji chemicznych, wobec których stosuje si inn
wysoko kaucji, ni okre lona w ust. 1, ze wzgl du na specyfik tych opakowa lub
tych substancji.
Art. 11.
Producent i importer, o których mowa w art. 10 ust. 1, s obowi zani do posiadania
zezwolenia na prowadzenie działalno ci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo
toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla rodowiska,
o którym mowa w przepisach o odpadach.
Rozdział 4
Obowi zki sprzedawcy i u ytkownika produktów w opakowaniach
Art. 12.
Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowi zany do przekazywania u ytkownikom
tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
1. dost pnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,

2. wła ciwego post powania z odpadami opakowaniowymi,
3. znaczenia oznacze stosowanych na opakowaniach
- co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzeda y.
Art. 13.
1. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powy ej 25 m2, sprzedaj ce
napoje w opakowaniach jednorazowych, s obowi zane do posiadania w ofercie
handlowej podobnych produktów dost pnych w opakowaniach wielokrotnego u ytku.
2. Minister wła ciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw rodowiska, uwzgl dniaj c mo liwo ci stosowania opakowa wielokrotnego
u ytku, okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje napojów, których nie dotyczy
obowi zek, o którym mowa w ust. 1.
Art. 14.
Jednostki handlu detalicznego s obowi zane do przyjmowania zwracanych i na wymian
opakowa wielokrotnego u ytku po produktach w takich opakowaniach, które znajduj si w
ich ofercie handlowej.
Art. 15.
Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powy ej 2 000 m2 s obowi zane do
prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach
w opakowaniach, które znajduj si w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów
okre lonych w przepisach o odpadach.
Art. 16.
1. Sprzedawca substancji chemicznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowi zany
pobra kaucj za opakowania jednostkowe tych substancji w wysoko ci ustalonej
przez ich producenta lub importera.
2. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zany przyjmowa od u ytkowników
opakowania wielokrotnego u ytku i odpady opakowaniowe po substancjach, o których
mowa w art. 10 ust. 1, w celu ich przekazania producentowi lub importerowi.
Przyjmuj c opakowania wielokrotnego u ytku i odpady opakowaniowe po tych
substancjach, sprzedawca jest obowi zany zwróci pobran kaucj .
3. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zany do posiadania zezwolenia na
prowadzenie działalno ci w zakresie zbierania lub transportu odpadów
opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych,
rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla rodowiska, o którym mowa w
przepisach o odpadach.
Art. 17.
U ytkownik substancji chemicznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowi zany
zwróci sprzedawcy opakowania wielokrotnego u ytku i odpady opakowaniowe po tych
substancjach.
Art. 18.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 10, art. 12-14 oraz art. 16 ust. 1 i 2 sprawuje
Inspekcja Handlowa, działaj ca na podstawie przepisów odr bnych.

Rozdział 5
Obowi zki organów administracji publicznej
Art. 19.
1. Na podstawie sprawozda , o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz w art. 9 ust. 3,
marszałek województwa sporz dza raport wojewódzki zawieraj cy:
1. imi i nazwisko, adres zamieszkania lub nazw i adres siedziby producenta,
importera i eksportera opakowa oraz eksportera produktów w opakowaniach,
2. mas wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za
granic opakowa , według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, z
wyszczególnieniem opakowa wielokrotnego u ytku,
3. informacj o realizacji przez producentów i importerów opakowa ogranicze
wynikaj cych z art. 5 ust. 1 pkt 4.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje ministrowi
wła ciwemu do spraw rodowiska do dnia 15 maja za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, kieruj c si potrzeb stworzenia
ujednoliconego systemu zbierania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1,
okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe zasady składania raportów
wojewódzkich oraz wzór formularza.
Art. 20.
Minister wła ciwy do spraw rodowiska prowadzi baz danych, dotycz cych gospodarki
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, na podstawie raportów wojewódzkich, o
których mowa w art. 19 ust. 1, oraz sprawozda i zbiorczych informacji, o których mowa w
przepisach o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Rozdział 6
Przepisy karne
Art. 21.
Kto, produkuj c, importuj c lub wprowadzaj c do obrotu opakowania lub produkty w
opakowaniach:
1. przekracza maksymaln sum zawarto ci ołowiu, kadmu, rt ci i chromu
sze ciowarto ciowego w opakowaniu lub
2. nie znakuje opakowa zgodnie z wymogami,podlega karze grzywny.
Art. 22.
1. Kto, produkuj c, importuj c lub eksportuj c opakowania, nie składa marszałkowi
województwa sprawozda o opakowaniach lub składa sprawozdanie niezgodne z
dokumentami, niekompletne lub nieterminowo, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega eksporter produktów w opakowaniu, który nie składa
marszałkowi województwa sprawozdania o wywiezionych za granic opakowaniach.
Art. 23.
Kto, produkuj c lub importuj c substancje chemiczne bardzo toksyczne, toksyczne,
rakotwórcze, mutagenne lub niebezpieczne dla rodowiska:

1. nie ustala wysoko ci kaucji na opakowanie tej substancji lub ustala j w wysoko ci
niezgodnej z przepisami, lub
2. nie odbiera na własny koszt opakowa po tych substancjach,
podlega karze grzywny.
Art. 24.
Kto, sprzedaj c substancje chemiczne bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne
lub niebezpieczne dla rodowiska:
1. nie pobiera od u ytkownika substancji kaucji albo pobiera w wysoko ci niezgodnej z
przepisami, lub
2. nie zwraca u ytkownikowi substancji kaucji lub nie przyjmuje od u ytkownika
opakowania wielokrotnego u ytku i odpadów opakowaniowych po tej substancji,
podlega karze grzywny.
Art. 25.
Kto, b d c u ytkownikiem substancji chemicznej bardzo toksycznej, toksycznej,
rakotwórczej, mutagennej lub niebezpiecznej dla rodowiska, nie zwraca sprzedawcy
opakowania wielokrotnego u ytku i odpadów opakowaniowych po tej substancji, podlega
karze grzywny.
Art. 26.
Kto, sprzedaj c produkty w opakowaniach, nie wywiesza w miejscu sprzeda y informacji o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
1. dost pnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
2. wła ciwego post powania z odpadami opakowaniowymi,
3. znaczenia oznacze stosowanych na opakowaniach,
podlega karze grzywny.
Art. 27.
Kto, zarz dzaj c jednostk handlu detalicznego, nie przyjmuje zwracanych i na wymian
opakowa wielokrotnego u ytku po produktach b d cych w ofercie handlowej w tej
jednostce, podlega karze grzywny.
Art. 28.
Kto, zarz dzaj c jednostk handlu detalicznego o powierzchni handlowej powy ej 2000 m2,
nie prowadzi selektywnej zbiórki opakowa po produktach b d cych w ofercie handlowej w
tej jednostce, podlega karze grzywny.
Art. 29.
Orzekanie w sprawach o czyny okre lone w art. 21-28 nast puje w trybie przepisów o
post powaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 7
Przepisy ko cowe
Art. 30.

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z
1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38,
poz. 452) w art. 2 w ust. 1 w pkt 10 kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si pkt 11 w
brzmieniu: 11) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych."
Art. 31.
Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj tkiem art. 5 ust. 1 pkt 4, który
wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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