
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór rocznego sprawozdania o wy-
sokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej, stanowiàcy za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. We wzorze sprawozdania, o którym mowa
w § 1, w dziale 1. „Masa lub iloÊç wprowadzonych na
rynek krajowy opakowaƒ i produktów oraz osiàgni´te
poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych i pou˝ytkowych” cz´Êç 1.2. „Rodzaj oraz masa
odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi,
w tym termicznemu przekszta∏caniu w spalarniach
i wspó∏spalarniach odpadów z odzyskiem energii”
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produkto-
wej (Dz. U. Nr 234, poz. 1996).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 listopada 2006 r.

w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej2)

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane do Komisji
Europejskiej w dniu 27 wrzeÊnia 2006 r. pod numerem
2006/0526/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.
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ObjaÊnienia:

W sprawozdaniu nale˝y podawaç odpowiednio z do-
k∏adnoÊcià do:

1) 1 kg — mas´ opakowaƒ lub produktów oraz odpa-
dów opakowaniowych i pou˝ytkowych;

2) pe∏nych z∏otych — nale˝nà op∏at´ produktowà, za-
okràglonà zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póên. zm.);

3) 0,01 % – osiàgni´tà wielkoÊç odzysku i recyklingu
w %. 

Dzia∏ 1. 

1.1. Opakowania

1. Rodzaj opakowania, z którego powsta∏ odpad (ko-
lumna 1) — nale˝y podaç zgodnie z rodzajami
opakowaƒ wymienionymi w za∏àczniku nr 1 do
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639,
z póên. zm.). W przypadku wprowadzenia na rynek
krajowy produktów w opakowaniach wielomate-
ria∏owych jako rodzaj opakowania, z którego po-
wsta∏ odpad, nale˝y podaç rodzaj materia∏u, któ-
rego zawartoÊç w masie opakowania wielomate-
ria∏owego jest najwi´ksza. Jako poszczególny ro-
dzaj opakowania nale˝y traktowaç rodzaje opako-
waƒ, dla których stawki op∏at produktowych okreÊ-
lajà przepisy w sprawie stawek op∏at produkto-
wych. Nale˝y podaç tylko te rodzaje opakowaƒ,
które zosta∏y przez przedsi´biorc´ wprowadzone
na rynek, w kolejnoÊci okreÊlonej w za∏àczniku
nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàz-
kach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej i w przepisach w sprawie
stawek op∏at produktowych. 

2. Masa wprowadzonych na rynek opakowaƒ ogó-
∏em (kolumna 2) — nale˝y podaç ∏àcznà mas´
wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ
z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje,
z uwzgl´dnieniem opakowaƒ wielomateria∏owych
w danym rodzaju opakowania, w danym roku
sprawozdawczym. 

3. Masa wprowadzonych na rynek opakowaƒ wielo-
materia∏owych (kolumna 3) — nale˝y podaç mas´
opakowaƒ wielomateria∏owych wprowadzonych
na rynek krajowy, uwzgl´dnionych w masie dane-
go rodzaju opakowania, w danym roku sprawo-
zdawczym.

4. Masa wprowadzonych na rynek opakowaƒ pod-
legajàcych obowiàzkowi odzysku lub podlegajà-
cych obowiàzkowi recyklingu (kolumny 4 i 5) —
w przypadku opakowaƒ podlegajàcych obowiàz-
kowi odzysku (kolumna 4) nale˝y podaç ∏àcznà
mas´ dla wszystkich rodzajów opakowaƒ,
z uwzgl´dnieniem opakowaƒ wielomateria∏o-
wych, która stanowi podstaw´ do wyliczenia wy-
maganego poziomu odzysku. W przypadku opa-

kowaƒ podlegajàcych obowiàzkowi recyklingu
(kolumna 5) nale˝y podaç mas´ opakowaƒ z po-
dzia∏em na poszczególne ich rodzaje, z uwzgl´d-
nieniem opakowaƒ wielomateria∏owych w da-
nym rodzaju opakowania, która stanowi podsta-
w´ do wyliczenia wymaganego poziomu recyklin-
gu odpadów opakowaniowych. W kolumnach
tych nie uwzgl´dnia si´ opakowaƒ, których wpro-
wadzenie na rynek nie powoduje powstania obo-
wiàzku odzysku oraz obowiàzku recyklingu odpa-
dów opakowaniowych z nich powstajàcych, na
przyk∏ad: produkty w opakowaniach wyeksporto-
wane lub wywiezione z terytorium kraju w drodze
wewnàtrzwspólnotowej dostawy przez poÊredni-
ka; produkty w opakowaniach importowane lub
wprowadzone na terytorium kraju w drodze we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia, które nast´pnie
zosta∏y wyeksportowane lub dokonano ich we-
wnàtrzwspólnotowej dostawy. 

5. Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklin-
gowi ogó∏em (kolumny 6 i 8) — nale˝y podaç
∏àczne masy odpadów opakowaniowych faktycz-
nie przekazanych w danym roku sprawozdaw-
czym do odzysku i recyklingu oraz masy przekra-
czajàce wymagany poziom odzysku i recyklingu
uzyskane w roku poprzednim i uwzgl´dnione
w danym roku sprawozdawczym. Zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.) przez re-
cykling rozumie si´ taki odzysk, który polega na
powtórnym przetwarzaniu substancji lub mate-
ria∏ów zawartych w odpadach w procesie produk-
cyjnym w celu uzyskania substancji lub materia∏u
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym prze-
znaczeniu, w tym te˝ recykling organiczny, z wy-
jàtkiem odzysku energii. 

6. Masa odpadów faktycznie poddanych odzyskowi
i recyklingowi w roku sprawozdawczym (kolum-
ny 7 i 9) — nale˝y podaç mas´ faktycznie przeka-
zanych, w danym roku sprawozdawczym, odpa-
dów opakowaniowych do recyklingu z podzia∏em
na poszczególne rodzaje opakowaƒ, z uwzgl´d-
nieniem opakowaƒ wielomateria∏owych w da-
nym rodzaju opakowania, z których powsta∏ od-
pad, oraz odr´bnie ∏àcznà mas´ wszystkich rodza-
jów odpadów opakowaniowych faktycznie prze-
kazanych, w danym roku sprawozdawczym, do
odzysku, z uwzgl´dnieniem opakowaƒ wieloma-
teria∏owych. 

7. Wymagany poziom odzysku i recyklingu w % (ko-
lumny 10 i 11) — nale˝y podaç poziom odzysku
i recyklingu dla danego rodzaju opakowania okreÊ-
lonego w przepisach w sprawie rocznych pozio-
mów odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych i pou˝ytkowych. W przypadku samodzielnej
realizacji ustawowych obowiàzków nale˝y podaç,
zgodnie z art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej, od-
powiednio poziom odzysku i recyklingu w za-
le˝noÊci od faktycznego sposobu samodzielnej 
realizacji obowiàzków, tzn. zgodnie z przepisami
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w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych,
bàdê 100 %.

8. Osiàgni´ty poziom odzysku i recyklingu w % (ko-
lumny 12 i 13) — nale˝y wyliczyç na podstawie
masy odpadów opakowaniowych poddanych
w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i re-
cyklingowi (kolumny 6 i 8) oraz masy wprowadzo-
nych na rynek krajowy opakowaƒ podlegajàcych
obowiàzkowi odzysku i recyklingu (kolumny 4 i 5)
w danym roku sprawozdawczym. WielkoÊç ta sta-
nowi rzeczywiÊcie osiàgni´ty procentowy poziom
odzysku i recyklingu odpadów, równie˝ w przy-
padku przekroczenia wymaganego poziomu odzy-
sku i recyklingu (kolumny 10 i 11).

9. Osiàgni´ta wielkoÊç przekraczajàca wymagany
poziom (kolumny 14 i 15) — w przypadku przekro-
czenia wymaganego w danym roku poziomu od-
zysku lub recyklingu nale˝y wykazaç uzyskanà
„nadwy˝k´” jako „dodatnià” ró˝nic´, wyra˝onà
w kilogramach, pomi´dzy osiàgni´tym (kolumny
12 i 13) a wymaganym odpowiednio poziomem
odzysku lub recyklingu (kolumny 10 i 11).

10. Kolumny dotyczàce odzysku odpadów opakowa-
niowych z opakowaƒ (kolumny 4, 6, 7, 10, 12 i 14)
— nale˝y wype∏niç wy∏àcznie w odniesieniu odpo-
wiednio do ∏àcznej masy wszystkich rodzajów
opakowaƒ wprowadzonych przez przedsi´biorc´
na rynek krajowy i ∏àcznej masy odpadów opako-
waniowych poddanych odzyskowi.

1.2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych
poddanych odzyskowi, w tym termicznemu prze-
kszta∏ceniu w spalarniach i wspó∏spalarniach od-
padów z odzyskiem energii

1. Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane
szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empi-
rycznych i wyjaÊnione w opisie metodologii.

2. Pola szare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przy-
bli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie
metodologii. 

3. Przekazane do odzysku odpady (kolumna 2) — na-
le˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wy-
kazanà w dokumencie potwierdzajàcym odzysk
lub recykling.

4. Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3)
obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego
powstaje produkt wykonany z tego samego rodza-
ju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany
do recyklingu, np. recykling materia∏u dla two-
rzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling,
w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykona-
ny z tworzywa sztucznego.

5. Kolumna 4 obejmuje wszystkie sposoby recyklingu,
w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu
materia∏u. Sposób recyklingu nale˝y rozumieç jako
proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.

7. Kolumna 6 obejmuje odpady przekazane do ter-
micznego przekszta∏cania w celu odzysku energii.

8. Kolumna 7 obejmuje odpady przekazane do ter-
micznego przekszta∏cania, którego g∏ównym ce-
lem jest unieszkodliwienie odpadów, a dodatko-
wym efektem jest odzysk energii.

9. Kolumna 8 obejmuje wszystkie sposoby odzysku,
z wy∏àczeniem recyklingu i odzysku energii.

10. Kolumna 9 zawiera sum´ danych z kolumn 5—8.

1.3. Produkty

1. Rodzaj produktu, z którego powsta∏ odpad, oraz
symbol PKWiU (kolumny 1 i 2) — nale˝y podaç
zgodnie z rodzajami produktów wymienionymi
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej. Sym-
bole PKWiU s∏u˝à identyfikacji kategorii produktów
przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodza-
jów produktów wymienionych w ustawie. Jako po-
szczególny rodzaj produktu nale˝y traktowaç ro-
dzaje produktów, dla których stawki op∏at produk-
towych okreÊlajà przepisy w sprawie stawek op∏at
produktowych. Nale˝y podaç tylko te rodzaje pro-
duktów, które zosta∏y przez przedsi´biorc´ wpro-
wadzone na rynek, w kolejnoÊci ustalonej w za∏àcz-
niku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produk-
towej i op∏acie depozytowej i w przepisach w spra-
wie stawek op∏at produktowych. 

2. Jednostka miary (kolumna 3) — nale˝y podaç od-
powiednio: sztuki — dla ogniw i baterii galwanicz-
nych, lamp wy∏adowczych, akumulatorów niklo-
wo-kadmowych oraz kilogramy — dla olejów
smarowych i opon.

3. Masa lub iloÊç wprowadzonych na rynek produk-
tów ogó∏em (kolumna 4) — nale˝y podaç ∏àcznà
mas´ lub iloÊç wprowadzonych na rynek krajowy
produktów z podzia∏em na poszczególne ich ro-
dzaje, w danym roku sprawozdawczym. 

4. Masa lub iloÊç wprowadzonych na rynek produk-
tów podlegajàcych obowiàzkowi odzysku lub obo-
wiàzkowi recyklingu (kolumny 5 i 6) — nale˝y po-
daç mas´ lub iloÊç produktów, która stanowi pod-
staw´ do wyliczenia wymaganego poziomu odzy-
sku oraz poziomu recyklingu odpadów pou˝ytko-
wych. W kolumnach tych nie uwzgl´dnia si´ pro-
duktów, których wprowadzenie na rynek nie po-
woduje powstania obowiàzku odzysku oraz obo-
wiàzku recyklingu odpadów pou˝ytkowych z nich
powstajàcych, na przyk∏ad: produkty wyeksporto-
wane lub wywiezione z terytorium kraju w drodze
wewnàtrzwspólnotowej dostawy przez poÊredni-
ka; produkty importowane lub wprowadzone na
terytorium kraju w drodze wewnàtrzwspólnoto-
wego nabycia, które nast´pnie zosta∏y wyekspor-
towane lub dokonano ich wewnàtrzwspólnotowej
dostawy. 

5. Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklin-
gowi ogó∏em (kolumny 7 i 9) — nale˝y podaç ∏àcz-
ne masy lub iloÊci odpadów pou˝ytkowych fak-
tycznie przekazanych w danym roku sprawozdaw-
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czym do odzysku i recyklingu oraz masy przekra-
czajàce wymagany poziom odzysku i recyklingu
uzyskane w roku poprzednim i uwzgl´dnione
w danym roku sprawozdawczym. 

6. Masa lub iloÊç odpadów faktycznie poddanych
odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdaw-
czym (kolumny 8 i 10) — nale˝y podaç iloÊç lub
mas´ faktycznie przekazanych, w danym roku
sprawozdawczym, odpadów pou˝ytkowych do
odzysku i recyklingu, z podzia∏em na poszczegól-
ne rodzaje produktów, z których powsta∏ odpad. 

7. Wymagany poziom odzysku i recyklingu w % (ko-
lumny 11 i 12) — nale˝y podaç poziom odzysku
i recyklingu dla produktów okreÊlony w przepi-
sach w sprawie rocznych poziomów odzysku i re-
cyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytko-
wych. W przypadku samodzielnej realizacji usta-
wowych obowiàzków nale˝y podaç, zgodnie
z art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie go-
spodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏a-
cie produktowej i op∏acie depozytowej, odpowied-
nio poziom recyklingu w zale˝noÊci od faktyczne-
go sposobu samodzielnej realizacji obowiàzków,
tzn. zgodnie z przepisami w sprawie rocznych po-
ziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych i pou˝ytkowych, bàdê 100 %.

8. Osiàgni´ty poziom odzysku i recyklingu w % (ko-
lumny 13 i 14) — nale˝y wyliczyç na podstawie
odpowiednio: masy lub iloÊci odpadów pou˝ytko-
wych poddanych w danym roku sprawozdaw-
czym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 7 i 9)
oraz masy lub iloÊci wprowadzonych na rynek kra-
jowy produktów podlegajàcych obowiàzkowi od-
zysku lub obowiàzkowi recyklingu (kolumny 5 i 6)
w danym roku sprawozdawczym, z podzia∏em na
poszczególne rodzaje produktów, z których po-
wsta∏ odpad. WielkoÊç ta stanowi rzeczywiÊcie
osiàgni´ty procentowy poziom odzysku i recyklin-
gu odpadów, równie˝ w przypadku przekroczenia
wymaganego poziomu odzysku i recyklingu (ko-
lumny 11 i 12).

9. Osiàgni´ta wielkoÊç przekraczajàca wymagany
poziom (kolumny 15 i 16) — w przypadku przekro-
czenia wymaganego w danym roku poziomu od-
zysku lub recyklingu nale˝y wykazaç uzyskanà
„nadwy˝k´” jako „dodatnià” ró˝nic´, wyra˝onà
w kilogramach, pomi´dzy osiàgni´tym (kolumny
13 i 14) a wymaganym odpowiednio poziomem
odzysku lub recyklingu (kolumny 11 i 12).

Dzia∏ 2. WysokoÊç nale˝nej op∏aty produktowej

2.1. Opakowania

1. Rodzaj opakowania lub produktu, z którego po-
wsta∏ odpad (kolumna 1) — nale˝y podaç zgodnie
z rodzajami opakowaƒ wymienionymi w za∏àczni-
kach nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o op∏acie pro-
duktowej i op∏acie depozytowej. W przypadku
wprowadzenia na rynek krajowy produktów

w opakowaniach wielomateria∏owych nale˝y po-
daç, jako rodzaj opakowania, z którego powsta∏
odpad, rodzaj materia∏u, którego zawartoÊç w ma-
sie opakowania wielomateria∏owego jest najwi´k-
sza. Jako poszczególny rodzaj opakowania nale˝y
traktowaç rodzaje opakowaƒ, dla których stawki
op∏at produktowych okreÊlajà przepisy w sprawie
stawek op∏at produktowych. Nale˝y podaç tylko te
rodzaje opakowaƒ, które zosta∏y przez przedsi´-
biorc´ wprowadzone na rynek, w kolejnoÊci usta-
lonej w za∏àczniku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
i w przepisach w sprawie stawek op∏at produkto-
wych. 

2. WysokoÊç nale˝nej op∏aty produktowej w przy-
padku nieosiàgni´cia wymaganego poziomu od-
zysku (kolumna 3) — nale˝y obliczyç dla ró˝nicy
pomi´dzy wymaganym a osiàgni´tym w danym
roku poziomem odzysku wed∏ug wzoru okreÊlone-
go w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej.
Op∏ata ta liczona jest w odniesieniu do ∏àcznej ma-
sy wszystkich opakowaƒ wprowadzonych przez
przedsi´biorc´ na rynek krajowy bez podzia∏u na
poszczególne ich rodzaje.

3. WysokoÊç nale˝nej op∏aty produktowej dla recy-
klingu (kolumna 4) — nale˝y obliczyç zgodnie
z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o op∏acie pro-
duktowej i op∏acie depozytowej, z podzia∏em na
poszczególne rodzaje opakowaƒ, z których po-
wsta∏ odpad, wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

(p – o)
N = W ·   ———   · s, 

100 %
gdzie:
N — oznacza wysokoÊç nale˝nej op∏aty produk-

towej, w z∏otych,
W — oznacza mas´, w kilogramach, opakowaƒ,

z uwzgl´dnieniem opakowaƒ wielomateria-
∏owych w danym roku sprawozdawczym,
wprowadzonych na rynek,

p — oznacza wymagany poziom recyklingu,
w %, 

o — oznacza osiàgni´ty poziom recyklingu od-
padów opakowaniowych obliczony jako ilo-
raz masy faktycznie poddanych recyklingo-
wi i masy wprowadzonych na rynek opako-
waƒ, z uwzgl´dnieniem opakowaƒ wielo-
materia∏owych w danym roku sprawozdaw-
czym, wyra˝ony w %,

s — oznacza stawk´ jednostkowà op∏aty pro-
duktowej, w z∏otych za kilogram, okreÊlonà
w przepisach w sprawie stawek op∏at pro-
duktowych;

je˝eli p – o ma wartoÊç ujemnà, jako nale˝nà op∏a-
t´ produktowà wpisuje si´ wartoÊç „0”.
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2.2. Produkty

1. Rodzaj produktu, z którego powsta∏ odpad, oraz
symbol PKWiU (kolumny 1 i 2) — nale˝y podaç
zgodnie z rodzajami produktów wymienionymi
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-
sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej. Sym-
bole PKWiU s∏u˝à identyfikacji kategorii produktów
przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodza-
jów produktów wymienionych w ustawie. Jako po-
szczególny rodzaj produktu nale˝y traktowaç ro-
dzaje produktów, dla których stawki op∏at produk-
towych okreÊlajà przepisy w sprawie stawek op∏at
produktowych. Nale˝y podaç tylko te rodzaje pro-
duktów, które zosta∏y przez przedsi´biorc´ wpro-
wadzone na rynek, w kolejnoÊci ustalonej w za∏àcz-
niku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produk-
towej i op∏acie depozytowej i w przepisach w spra-
wie stawek op∏at produktowych. 

2. WysokoÊç nale˝nej op∏aty produktowej (kolumny
3—5) — nale˝y obliczyç zgodnie z art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o op∏acie produktowej

i op∏acie depozytowej, z podzia∏em na poszczegól-
ne rodzaje produktów, z których powsta∏ odpad,
ogó∏em oraz oddzielnie dla odzysku i recyklingu,
wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

(p – o)
N = W ·   ———   · s, 

100 %
gdzie:
N — oznacza wysokoÊç nale˝nej op∏aty produk-

towej, w z∏otych,
W — oznacza iloÊç, w sztukach, lub mas´, w kilo-

gramach, produktów wprowadzonych na ry-
nek,

p — oznacza wymagany poziom odzysku lub re-
cyklingu, w %, 

o — oznacza osiàgni´ty poziom odzysku lub re-
cyklingu odpadów pou˝ytkowych obliczony
jako iloraz masy lub iloÊci faktycznie podda-
nych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub
iloÊci wprowadzonych na rynek produktów,
wyra˝ony w %,

s — oznacza stawk´ jednostkowà op∏aty pro-
duktowej, w z∏otych za sztuk´ lub w z∏otych
za kilogram, okreÊlonà w przepisach w spra-
wie stawek op∏at produktowych;

je˝eli p – o ma wartoÊç ujemnà, jako nale˝nà op∏a-
t´ produktowà wpisuje si´ wartoÊç „0”.
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