
Wprowadzających produkty (oleje, opony, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające 

zamarzaniu) 

Produkty objęte obowiązkiem wynikającym z ustawy to produkty wymienione w załączniku 4a do 

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

odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub 

przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego 

nabycia produktów. 

Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego 

samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. 

Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 

produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku 4a do ustawy.  

Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem 

organizacji odzysku. 

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach 

wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub 

recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a 

w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym - w 

stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku. 

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o 

masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje. 

W przypadku przedsiębiorcy samodzielnie realizującego obowiązki także o masie poddanych 

odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje 

(ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling). 

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali obowiązku odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów 

powstałych z produktów, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w 

przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. 

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym 

poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów. 

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie 

przekracza 100 zł. 

Przedsiębiorca jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje, o 

których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 

Przepis przejściowy:  

Zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 

zm.) obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy powinny być sporządzane i składane za lata 

2012-2014 według dotychczasowych przepisów, czyli na formularzach określonych w Rozporządzeniu 



Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości 

należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 259, poz. 1775). 

Podmioty zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o 

gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. przed 23 stycznia 2013 r.) do sporządzania i składania 

sprawozdań na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej – sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym 

że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych sprawozdań lub wykonuje ten 

obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w 

art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 


