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USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opako-
waniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do opakowaƒ
wprowadzanych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach procedury do-
puszczenia do obrotu lub wewnàtrz-
wspólnotowego obrotu, opakowaƒ b´dà-
cych przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodar-

czej na terenie kraju oraz wszystkich po-
wsta∏ych z nich odpadów opakowanio-
wych.”;

2) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opakowania obejmujà nast´pujàce kate-
gorie:

1) opakowania jednostkowe, s∏u˝àce do
przekazywania produktu u˝ytkownikowi
w miejscu zakupu, w tym przeznaczone



do konsumpcji produktów naczynia jed-
norazowego u˝ytku,

2) opakowania zbiorcze, zawierajàce wielo-
krotnoÊç opakowaƒ jednostkowych pro-
duktów, niezale˝nie od tego, czy sà one
przekazywane u˝ytkownikowi, czy te˝
s∏u˝à zaopatrywaniu punktów sprzeda˝y
i które mo˝na zdjàç z produktu bez naru-
szenia jego cech,

3) opakowania transportowe, s∏u˝àce do
transportu produktów w opakowaniach
jednostkowych lub zbiorczych w celu za-
pobiegania ich uszkodzeniom, z wy∏àcze-
niem kontenerów do transportu drogo-
wego, kolejowego, wodnego lub lotni-
czego.”,

b) w ust. 3 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) Êrodkach niebezpiecznych — rozumie si´
przez to substancje i preparaty chemiczne
zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne,
toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2,
mutagenne kategorii 1 lub 2, dzia∏ajàce
szkodliwie na rozrodczoÊç kategorii 1 lub 2
lub niebezpieczne dla Êrodka z przypisa-
nym symbolem N, okreÊlone w przepisach
o substancjach i preparatach chemicz-
nych, oraz Êrodki ochrony roÊlin zaklasyfi-
kowane jako bardzo toksyczne lub toksycz-
ne dla ludzi, pszczó∏ lub organizmów wod-
nych, okreÊlone w przepisach o ochronie
roÊlin uprawnych,”;

3) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Obowiàzki producenta, importera, dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowego nabycia, eksportera
i dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowej dostawy
opakowaƒ”;

4) w art. 5 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Producent, importer i dokonujàcy wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia opakowaƒ powinni ogra-
niczaç iloÊç i negatywne oddzia∏ywanie na Êrodo-
wisko substancji stosowanych do produkcji opa-
kowaƒ oraz wytwarzanych odpadów opakowanio-
wych w taki sposób, aby:”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Producent, importer i dokonujàcy we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia opako-
waƒ mogà je znakowaç.

2. Producent, importer i dokonujàcy we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia opako-
waƒ, którzy je znakujà, sà obowiàzani
stosowaç oznakowanie okreÊlajàce:

1) rodzaj materia∏ów wykorzystanych
do produkcji opakowania,

2) mo˝liwoÊç wielokrotnego u˝ytku
opakowania — w przypadku opako-
waƒ wielokrotnego u˝ytku,

3) przydatnoÊç opakowania do recy-
klingu — w przypadku opakowaƒ
przydatnych do recyklingu.

3. Oznakowanie umieszcza si´ na opako-
waniu lub na naklejonej na nim etykie-
cie, a je˝eli rozmiary opakowania na to
nie pozwalajà — na do∏àczonej do nie-
go ulotce informacyjnej, w sposób, któ-
ry nie stanowi przeszkody dla recyklin-
gu odpadów opakowaniowych.

4. Oznakowanie powinno byç wyraêne,
widoczne, czytelne i trwa∏e równie˝ po
otwarciu opakowania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory oznakowania opakowaƒ, kieru-
jàc si´ potrzebà prawid∏owej gospodar-
ki odpadami i odpadami opakowanio-
wymi.”;

6) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent, importer, dokonujàcy wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia, eksporter i doko-
nujàcy wewnàtrzwspólnotowej dostawy
opakowaƒ sà obowiàzani do sk∏adania w∏a-
Êciwemu marsza∏kowi województwa rocz-
nego sprawozdania o masie wytworzonych,
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezio-
nych za granic´ opakowaƒ, wed∏ug rodzaju
materia∏ów, z jakich zosta∏y wykonane,
z wyszczególnieniem opakowaƒ wielokrot-
nego u˝ytku, oraz o przestrzeganiu ograni-
czeƒ wynikajàcych z art. 5 ust. 1 pkt 4, w ter-
minie do dnia 31 marca za poprzedni rok ka-
lendarzowy.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Marsza∏ek województwa, któremu przedsta-
wiane jest sprawozdanie, mo˝e, w drodze
decyzji, zobowiàzaç producenta, importera,
dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowego
nabycia, eksportera lub dokonujàcego we-
wnàtrzwspólnotowej dostawy opakowaƒ
do przed∏o˝enia dokumentów, o których
mowa w ust. 3.

5. W∏aÊciwoÊç miejscowà marsza∏ka woje-
wództwa ustala si´ wed∏ug siedziby lub
miejsca zamieszkania producenta, importe-
ra, dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowe-
go nabycia, eksportera lub dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowej dostawy opako-
waƒ, a w przypadku braku siedziby lub
miejsca zamieszkania producenta, importe-
ra, dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowe-
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go nabycia, eksportera lub dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowej dostawy opako-
waƒ na terenie kraju w∏aÊciwy miejscowo
jest Marsza∏ek Województwa Mazowieckie-
go.”;

7) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Obowiàzki producenta, importera, dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowego nabycia, eksportera
i dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowej dostawy
produktów w opakowaniach”;

8) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Producent, importer i dokonujàcy we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia pro-
duktów w opakowaniu sà obowiàzani
stosowaç opakowania spe∏niajàce wy-
magania okreÊlone w art. 5 ust. 1.

2. Przepisy art. 6 ust. 1—4 stosuje si´ do
producenta, importera i dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowego nabycia.”;

9) w art. 9 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Obowiàzki producenta, importera i dokonujà-
cego wewnàtrzwspólnotowego nabycia pro-
duktów w opakowaniach w zakresie osiàgania
poziomów odzysku i recyklingu okreÊlajà prze-
pisy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozy-
towej.

2. Obowiàzki producenta, importera i dokonujà-
cego wewnàtrzwspólnotowego nabycia pro-
duktów w opakowaniach w zakresie sprawoz-
dawczoÊci o iloÊci i rodzajach stosowanych
opakowaƒ okreÊlajà przepisy o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produkto-
wej i op∏acie depozytowej.

3. Eksporter i dokonujàcy wewnàtrzwspólnoto-
wej dostawy produktów w opakowaniach jest
obowiàzany do sk∏adania w∏aÊciwemu mar-
sza∏kowi województwa rocznego sprawozda-
nia o masie wywiezionych za granic´ opako-
waƒ, wed∏ug rodzaju materia∏ów, z jakich zo-
sta∏y wykonane, z wyszczególnieniem opako-
waƒ wielokrotnego u˝ytku zastosowanych do
opakowaƒ eksportowanych produktów, w ter-
minie do dnia 31 marca za poprzedni rok ka-
lendarzowy. Przepis art. 7 ust. 5 stosuje si´ od-
powiednio.”;

10) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent, importer i dokonujàcy we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia Êrodków
niebezpiecznych sà obowiàzani ustaliç wy-
sokoÊç kaucji na opakowania jednostkowe
tych Êrodków nie ni˝szà ni˝ 10 % i nie wy˝-

szà ni˝ 30 % ceny Êrodka niebezpiecznego
zawartego w tym opakowaniu, z zastrze˝e-
niem ust. 2.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Producent, importer i dokonujàcy we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia Êrodków
niebezpiecznych sà obowiàzani odebraç na
w∏asny koszt od sprzedawcy opakowania
wielokrotnego u˝ytku i odpady opakowa-
niowe po tych Êrodkach.

4. Je˝eli zwrot pobranej kaucji przez sprze-
dawc´ jest niemo˝liwy z powodu przerwy
lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci, producent,
importer lub dokonujàcy wewnàtrzwspól-
notowego nabycia Êrodków niebezpiecz-
nych jest obowiàzany przyjmowaç od u˝yt-
kowników opakowania wielokrotnego u˝yt-
ku i odpady opakowaniowe po Êrodkach
niebezpiecznych. Przyjmujàc opakowania
wielokrotnego u˝ytku i odpady opakowa-
niowe po tych Êrodkach, producent, impor-
ter lub dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowe-
go nabycia jest obowiàzany zwróciç pobra-
nà kaucj´.”;

11) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Producent, importer i dokonujàcy we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1, sà obowià-
zani do posiadania zezwolenia, o któ-
rym mowa w przepisach o odpadach,
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakre-
sie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowa-
niowych po Êrodkach niebezpiecz-
nych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy producentów, importerów
i dokonujàcych wewnàtrzwspólnoto-
wego nabycia, którzy zlecajà osobom
trzecim wykonanie obowiàzku gospo-
darowania odpadami opakowaniowy-
mi po Êrodkach niebezpiecznych.”;

12) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje napojów, których nie dotyczy
obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc wymagania higieniczno-sanitarne.”;

13) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedawca Êrodków niebezpiecznych jest
obowiàzany pobraç kaucj´ za opakowania
jednostkowe tych Êrodków w wysokoÊci
ustalonej przez ich producenta, importera
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lub dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowe-
go nabycia, z zastrze˝eniem ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest

obowiàzany przyjmowaç od u˝ytkowników
opakowania wielokrotnego u˝ytku i odpady
opakowaniowe po Êrodkach niebezpiecz-
nych w celu ich przekazania producentowi,
importerowi lub dokonujàcemu wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia. Przyjmujàc opa-
kowania wielokrotnego u˝ytku i odpady
opakowaniowe po tych Êrodkach, sprze-
dawca jest obowiàzany zwróciç pobranà
kaucj´.”;

14) w art. 19 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacj´ o realizacji przez producentów, im-
porterów i dokonujàcych wewnàtrzwspólno-
towego nabycia opakowaƒ ograniczeƒ wyni-
kajàcych z art. 5 ust. 1 pkt 4.”;

15) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Kto produkujàc, importujàc, dokonujàc
wewnàtrzwspólnotowego nabycia lub
wprowadzajàc do obrotu opakowania
lub produkty w opakowaniach, przekra-
cza dopuszczalnà maksymalnà sum´ za-
wartoÊci o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu
szeÊciowartoÊciowego w opakowaniu,

podlega karze grzywny.”;

16) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Kto znakuje opakowania niezgodnie
z zasadami okreÊlonymi w art. 6
ust. 1—4,

podlega karze grzywny.”;

17) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Kto, produkujàc, importujàc, dokonu-
jàc wewnàtrzwspólnotowego nabycia,
eksportujàc lub dokonujàc wewnàtrz-
wspólnotowej dostawy opakowaƒ, nie
sk∏ada marsza∏kowi województwa
sprawozdaƒ o opakowaniach lub sk∏a-
da sprawozdanie niezgodne z doku-
mentami, niekompletne lub nietermi-
nowo,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega eksporter lub
dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowej
dostawy produktów w opakowaniu,
który nie sk∏ada marsza∏kowi woje-
wództwa sprawozdania o wywiezio-
nych za granic´ opakowaniach.”;

18) w art. 23 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Kto, produkujàc, importujàc lub dokonujàc we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia Êrodków niebez-
piecznych:”;

19) w art. 28 wyrazy „opakowaƒ po produktach b´dà-
cych w ofercie handlowej w tej jednostce” zast´-
puje si´ wyrazami „odpadów opakowaniowych
po produktach w opakowaniach, które znajdujà si´
w ofercie handlowej tej jednostki”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 12, któ-
re wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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