
Projekt z dnia 29 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1*

z dnia 2019 r.

w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Na podstawie art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za torbę na zakupy 

z tworzywa sztucznego.

2. Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę 

torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

w porozumieniu
MINISTER FINANSÓW

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Zastępya Dyrektora 
Departamentu Naczelnik Wydziuiu

darki Odpadami

Małgorzata Kaiał:
________________________ Bogusław*
11 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust' “ 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego za - e 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 40b ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 542).

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianą ustawy o z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie 

opłaty recyklingowej, tj. objęcia opłatą również toreb z tworzywa sztucznego o grubości 

materiału równej i powyżej 50 mikrometrów.

Projektowane rozporządzenie Ministra Środowiska ma na celu określenie stawki opłaty 

recyklingowej, która będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu 

detalicznego i hurtowego, którzy wydają nabywającym torby na zakupy z tworzywa sztucznego 

(dalej „opłata recyklingowa”).

Wysokość stawki opłaty recyklingowej ma na celu trwałe zmniejszenie zużycia toreb 

na zakupy z tworzywa sztucznego, uwzględniając ich negatywny wpływ na środowisko, 

jednocześnie mając na uwadze akceptowalny społecznie poziom tej stawki. Określona stawka 

obowiązuje za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego i jest równa 

dotychczasowej wysokości przyjętej dla lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego 

(o grubości do 50 mikrometrów).

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597) i nie podlega notyfikacji.

Nie zachodzi konieczność przedkładania projektu rozporządzenia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji oraz uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie wpływa na działalność mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców.

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017 poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Zastepsa Dyrektora 
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