Dokument podpisany
przez Jarosław
Deminet; RCL
Data: 2014.12.31
13:13:17 CET

DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.
Poz. 1972

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

.go

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.
2. Szczegółowe stawki opłat produktowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.2)

1)
2)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1774), które na podstawie art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2014 r. (poz. 1972)

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPAKOWAŃ

Poz.

Rodzaje opakowań
(jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

Jednostkowa stawka
w zł za 1 kg

1

opakowania z tworzyw sztucznych

2

opakowania z aluminium

3

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

0,80

4

opakowania z papieru i tektury

0,70

5

opakowania ze szkła

6

opakowania z drewna

0,30

7

opakowania wielomateriałowe

1,70

8

pozostałe opakowania

1,00

1,40

0,30
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2,70

