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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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje opakowaƒ zwolnionych z wymagaƒ dotrzy-
mywania maksymalnej sumy zawartoÊci o∏owiu,
kadmu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego, zwa-
nych dalej „metalami ci´˝kimi”, w opakowaniu na
poziomie 100 mg/kg;

2) rodzaje opakowaƒ, dla których maksymalna suma
zawartoÊci metali ci´˝kich w opakowaniu mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 100 mg/kg;

3) czas trwania oraz szczegó∏owe warunki zwolnienia
lub podwy˝szenia zawartoÊci maksymalnej sumy
zawartoÊci metali ci´˝kich w opakowaniu.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „celowym wprowadzeniu” — rozumie si´ przez to
dzia∏anie polegajàce na umyÊlnym wykorzystaniu
danej substancji w procesie produkcji opakowaƒ
lub ich cz´Êci, w celu otrzymania szczególnej w∏a-
ÊciwoÊci, wyglàdu lub jakoÊci opakowaƒ, z wyjàt-
kiem wykorzystania materia∏ów pochodzàcych
z procesu recyklingu jako bazy dla wytworzenia no-
wych opakowaƒ lub cz´Êci opakowaƒ;

2) „przypadkowej obecnoÊci” — rozumie si´ przez to
obecnoÊç metali ci´˝kich w opakowaniach lub cz´-
Êciach opakowaƒ jako niezamierzonego sk∏adnika
tych opakowaƒ lub ich cz´Êci;

3) „cyklach produkcyjnych w zamkni´tym i kontrolo-
wanym procesie” — rozumie si´ przez to cykle pro-
dukcyjne, w których materia∏y krà˝à w systemie
kontrolowanego, ponownego wykorzystania i dys-
trybucji oraz w którym materia∏y pochodzàce z re-
cyklingu sà wy∏àcznie cz´Êcià tego procesu, oraz
gdzie wprowadzenie do procesu innych surowców
jest ograniczone do najni˝szego technologicznie
mo˝liwego poziomu, a tak˝e gdzie materia∏y mogà
byç wycofywane z procesu tylko w formie specjal-
nej zatwierdzonej procedury w celu maksymaliza-
cji ponownego wykorzystania tych materia∏ów.

§ 3. Z wymagaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1, sà
zwolnione opakowania wykonane ze szk∏a kryszta∏o-
wego o∏owiowego.

§ 4. Dla opakowaƒ szklanych maksymalna suma za-
wartoÊci metali ci´˝kich w opakowaniu mo˝e wynosiç

200 mg/kg, pod warunkiem spe∏nienia nast´pujàcych
wymagaƒ:

1) metale ci´˝kie nie mogà byç celowo wprowadzone
w procesie produkcji opakowaƒ;

2) przekroczenie zawartoÊci metali ci´˝kich w opako-
waniu szklanym mo˝e byç jedynie skutkiem u˝ycia
do produkcji materia∏ów pochodzàcych z recyklin-
gu.

§ 5. Dla opakowaƒ w postaci skrzyƒ i palet z two-
rzyw sztucznych, które sà u˝ywane w cyklach produk-
cyjnych w zamkni´tym i kontrolowanym procesie,
maksymalna suma zawartoÊci metali ci´˝kich w opako-
waniu mo˝e przekraczaç 100 mg/kg, pod warunkiem
spe∏nienia nast´pujàcych wymagaƒ:

1) metale ci´˝kie nie mogà byç wprowadzane celowo
w procesie produkcji opakowaƒ;

2) przekroczenie zawartoÊci metali ci´˝kich w opako-
waniach mo˝e byç jedynie skutkiem u˝ycia do pro-
dukcji materia∏ów pochodzàcych z recyklingu;

3) opakowania sà wyprodukowane z innych skrzyƒ
i palet z tworzyw sztucznych przetworzonych w za-
mkni´tym i kontrolowanym procesie, przy udziale
nie wi´kszym ni˝ 20% innych surowców;

4) opakowania, o których mowa w pkt 3, sà stosowa-
ne jako opakowania wielokrotnego u˝ytku, dla któ-
rych osiàga si´ co najmniej 90% wskaênik zwrotno-
Êci;

5) prowadzenia odpowiedniego systemu ewidencji
umo˝liwiajàcego udokumentowanie spe∏nienia
wymagaƒ, o których mowa w pkt 3 i 4, na podsta-
wie dokumentów magazynowych oraz ewidencji
odpadów;

6) zamieszczenia na opakowaniach w sposób trwa∏y
i widoczny informacji, ˝e zawartoÊç metali ci´˝kich
w opakowaniu przekracza 100 mg/kg.

§ 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, stosuje si´ do dnia 30 czerwca 2006 r.

3. Podwy˝szenie maksymalnej sumy zawartoÊci
metali ci´˝kich w opakowaniach, o których mowa
w § 5, stosuje si´ do dnia 8 lutego 2009 r.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).


