ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych
Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.
U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w
poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załącznik
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. (poz.
872)
ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I
POUŻYTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R.
Poz.

1

Rodzaj opakowania lub
produktu, z którego
powstał odpad
2

Symbol PKWiU

2006 r.

2007 r.

% poziom

% poziom

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

3

4

5

6

7

1

opakowania razem

bez względu na
symbol PKWiU

43 1)

-

50 1)

25 1,2)

2

opakowania z tworzyw
sztucznych

bez względu na
symbol PKWiU

-

22 1)

-

25 1)

3

opakowania z aluminium

bez względu na
symbol PKWiU

-

35 1)

-

40 1)

4

opakowania ze stali, w
tym z blachy stalowej

bez względu na
symbol PKWiU

-

18 1)

-

20 1)

5

opakowania z papieru i
tektury

bez względu na
symbol PKWiU

-

45 1)

-

48 1)

6

opakowania ze szkła
gospodarczego, poza
ampułkami

bez względu na
symbol PKWiU

-

35 1)

-

40 1)

7

opakowania z materiałów
naturalnych (drewna i
tekstyliów)

bez względu na
symbol PKWiU

-

13 1), 2)

-

15 1), 2)

8

akumulatory kwasowoołowiowe

31.40.21
31.40.22

9

akumulatory niklowokadmowe
(wielkogabarytowe)

31.40.23

60

60

60

60

10

akumulatory niklowokadmowe
(małogabarytowe)

31.40.23

35

35

40

40

11

akumulatory niklowożelazowe oraz inne
akumulatory elektryczne
(wielkogabarytowe)

31.40.23

25

25

40

40

12

akumulatory niklowożelazowe oraz inne
akumulatory elektryczne
(małogabarytowe)

31.40.23

15

15

20

20

13

ogniwa i baterie
galwaniczne oraz ich
części, z wyłączeniem:
części ogniw i baterii
galwanicznych

31.40.1,
z wyłączeniem
31.40.12

15

15 3)

35

35 3)

wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie
zgłoszone zebrane zgłoszone zebrane

14

oleje smarowe,

23.20.18-50,

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

- oleje smarowe do
przeprowadzania
przemian chemicznych
innych niż proces
specyficzny,

23.20.18-50.10

- oleje białe, parafina
ciekła,

23.20.18-50.40

- mieszanki olejowe do
obróbki metali, oleje
zapobiegające
przyleganiu do form, oleje
antykorozyjne,

23.20.18-50.60

- oleje smarowe
pozostałe oraz pozostałe
oleje,

23.20.18-50.80

- oleje odpadowe

45

32 4)

50

35 4)

23.20.40

15

lampy wyładowcze, z
wyłączeniem świetlówek
kompaktowych

bez względu na
symbol PKWiU

32

32

40

40

16

opony nowe
pneumatyczne z gumy, w
rodzaju stosowanych w
samochodach
osobowych

25.11.11

70

12

75

15

opony nowe
pneumatyczne z gumy, w
rodzaju stosowanych w
autobusach i
samochodach
ciężarowych, o
współczynniku obciążenia
≤ 121

25.11.13-55.00

opony nowe
pneumatyczne z gumy, w
rodzaju stosowanych w
autobusach i
samochodach
ciężarowych, o
współczynniku obciążenia
> 121

25.11.13-57.00

opony nowe
pneumatyczne z gumy, w
rodzaju stosowanych w
pojazdach i maszynach
rolniczych i leśnych

25.11.14-04

opony nowe
pneumatyczne z gumy,
do pojazdów transportu
bliskiego i maszyn w
rodzaju stosowanych w
budownictwie i

25.11.14-06.00

przemyśle

17

opony nowe
pneumatyczne z gumy, z
bieżnikiem daszkowym
lub podobnym, pozostałe

25.11.14-08.00

opony pozostałe, nowe,
pneumatyczne z gumy,
gdzie indziej
niesklasyfikowane

25.11.14-10.00

opony używane
pneumatyczne z gumy

25.11.20

opony bieżnikowane z
gumy, w rodzaju
stosowanych w
samochodach
osobowych

25.12.10-30.00

opony bieżnikowane z
gumy, w rodzaju
stosowanych w
autobusach i
samochodach
ciężarowych

25.12.10-50.00

opony bieżnikowane z
gumy, pozostałe

25.12.10-90.00

materiały reklamowe,
katalogi handlowe itp.

22.22.12

-

35

-

48

Objaśnienia:
1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi
w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638, z późn. zm.).
2) Nie dotyczy palet drewnianych.
3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.
4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.

