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Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego  

nie mogą być oferowane za darmo. W dniu 24 stycznia br. uruchomiona 
została elektroniczna baza danych o odpadach i związany z nią rejestr 
podmiotów. 
 
Wprowadzenie opłaty recyklingowej 
 
Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i opadami opakowaniowymi 

przewiduje odpłatność, w celu pobrania opłaty recyklingowej, za wydanie lekkiej 
torby na zakupy wykonanej z tworzywa sztucznego. Zgodnie z definicją zawartą  
w ustawie, powyższe dotyczy toreb na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, 
wykonanych z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu 
detalicznego lub hurtowego, i których grubość materiału nie przekracza  

50 mikrometrów. Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego  
(o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) są zwolnione z opłaty, ale pod 

warunkiem, że ich wydanie będzie wymagane ze względów higienicznych lub będą 
oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to  
w zapobieganiu marnowaniu żywności.  
 
Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt, jaki klient będzie ponosił  
w związku z wydaniem torby, ale może też zostać doliczona do ceny torby 

ustalonej przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego – 
wówczas ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składać się z właściwej 
ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej. 
 
Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono w ustawie na kwotę 1 zł  
za jedną sztukę lekkiej torby z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista 
stawka opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy za sztukę została określona  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej. 

Tym samym ustawodawca pozostawia sobie możliwość elastycznego reagowania, 
w sytuacji, gdyby ustalona dotychczas stawka opłaty recyklingowej nie wpłynęła 
na ograniczenie stosowania lekkich toreb z tworzywa sztucznego.  
 
Kary za niewywiązywanie się z nowych obowiązków  
 

Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa, a sprzedawcy hurtowi 
i detaliczni zostali zobowiązani do przekazywania pobranej opłaty recyklingowej, 
na rachunek Ministerstwa Środowiska do 15 marca roku następującego po roku,  
w którym dokonano pobrania opłaty. Ostatecznie zrezygnowano z przewidzianego 
w projekcie zmiany ustawy wymogu prowadzenia przez sprzedawców ewidencji 
lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego wydanych w danym roku 

kalendarzowym.  
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Na podmioty, które nie wykonują obowiązku pobierania opłat recyklingowych, 

może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł. 
Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku pobierania od klientów 

opłaty recyklingowej prowadzi Inspekcja Handlowa. 
 
Utworzenie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) 

 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach od 24 stycznia 2018 roku uruchomiono 
elektroniczną bazę BDO, która obejmuje m.in. informacje o wprowadzonych  
do obrotu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, pojazdach, 
zużytym sprzęcie elektronicznych, bateriach, akumulatorach. W BDO mają być 
również gromadzone dane dotyczące osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu. 
Dodatkowo baza ma być ewidencją odpadów, z uwagi na fakt, że będzie 

obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz informacje  
o gospodarowaniu przez nie odpadami.  
 
Uruchomienie rejestru  
 

Od 24 stycznia 2018 roku uruchomiono także rejestr pomiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. 

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że do czasu utworzenia bazy BDO,  
ww. podmioty obowiązane są zawiadomić marszałka województwa właściwego  
ze  względu na siedzibę przedsiębiorcy o rozpoczęciu swojej działalności. Podmioty 
te, mimo że wywiązały się z obowiązku zawiadomienia marszałka, będą musiały 
złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od jego utworzenia, przy 
czym przedsiębiorca wykonujący kilka działalności składa jeden wniosek.  

Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa.   
 
Opłaty związane z funkcjonowaniem rejestru 
 
Ustawa o odpadach przewiduje opłatę za wpis do rejestru oraz opłatę roczną. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska ustala wysokość opłaty dla 
mikroprzedsiębiorców w kwocie 100 zł  w przypadku opłaty za wpis i opłaty 

rocznej, natomiast pozostali przedsiębiorcy będą musieli zapłacić odpowiednio  

300 zł tytułem opłaty rejestrowej oraz 300 zł jako opłatę roczną. 
 
Przedsiębiorcy, którzy przed utworzeniem rejestru złożyli marszałkowi 
województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności, będą zwolnieni  
w pierwszym roku funkcjonowania rejestru z obowiązku zapłaty opłaty 
rejestracyjnej i rocznej. Powyższe dotyczy jednak jedynie przedsiębiorców 

podlegających przepisom ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 
 
Za prowadzenie działalności w zakresie wprowadzania produktów, produktów 
w opakowaniach i gospodarowania odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, 

ustawa przewiduje administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł  
do 1 000 000 zł. 
 
 

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji 
prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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