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Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartoÊci o∏owiu, kad-
mu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego w opako-
waniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095 oraz z 2006 r.
Nr 183, poz. 1362) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 . Zwolnienie, o którym mowa w § 3, jest bez-
terminowe.

2. Podwy˝szenie maksymalnej sumy zawartoÊci
metali ci´˝kich w opakowaniach, o których
mowa w § 4 i 5, stosuje si´ bezterminowo.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, z mocà od dnia 9 lutego 2009 r.3)

Minister Ârodowiska: M. Nowicki 

———————
3) Termin wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stanowi wykona-

nie postanowieƒ decyzji Komisji z dnia 24 marca 2009 r.
ustanawiajàcej warunki odst´pstwa dla skrzyƒ i palet
z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów st´˝e-
nia metali ci´˝kich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 79 z 25.03.2009,
str. 44).

815

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 15 czerwca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zawartoÊci o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego
w opakowaniach

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458.


