
Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu 

detalicznego lub hurtowego 

 

Zagadnienia dotyczące opłaty recyklingowej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542  

z późn. zm.). Zgodnie z art. 40a ww. ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 

detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa 

sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest 

obowiązany do: 

1) pobrania opłaty recyklingowej od nabywającego, torby na zakupy z tworzywa 

sztucznego, z wyjątkiem  bardzo lekkich toreb (o grubości materiału poniżej 15 

mikrometrów), które są wymagane np. ze względów higienicznych lub oferowane 

jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to zapobieganiu 

marnowaniu żywności (od 1 września 2019 r.), 

2) wniesienia opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez 

marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty 

recyklingowej w terminie  do 15 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału, w którym została pobrana, przy czym opłata recyklingowa za 2019 r. 

wnoszona jest w terminie do 15 marca 2020 r., 

3) złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,  

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami do marszałka województwa 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu w terminie 

do 31 grudnia 2019 r.  

4) sporządzenia i złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o 

gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem indywidualnego 

konta w BDO, do  15 marca za poprzedni rok kalendarzowy:  

 sprawozdanie za 2019 r. dotyczy:   

 liczby nabytych i wydanych  lekkich toreb (w okresie od 01.01.2019 r. do  

31.12.2019)  i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego  

(w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. ), 

 sprawozdanie należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na 

miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, 

w której oferowane są lekkie oraz pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 

                      

5) prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych  toreb na 

zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej (od 01.01.2020 r.). 



DEFINICJE TOREB  NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

 torby na zakupy z tworzywa sztucznego -  torby na zakupy, z uchwytami lub bez 

uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które  są oferowane w jednostkach 

handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: 

 lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 

50 mikrometrów, 

 bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału 

poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub 

oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w 

zapobieganiu marnowaniu żywności, 

 pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału 

równej 50 mikrometrów i większej. 

 

          

 


