1.

Co oznacza pojęcie „torba z tworzywa
sztucznego”?

2.

Kto jest obowiązany do pobierania
opłaty recyklingowej?

3.

Które
torby
recyklingowej?

4.

Jaka jest stawka opłaty recyklingowej ?

5.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO

podlegają

opłacie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o
gospodarce
opakowaniami
i
odpadami
opakowaniowymi rozumie się przez to 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 (od 1 września
2019 r.).
Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej ma
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.
Przy czym jako sprzedaż detaliczną zgodnie ze
stanowiskiem Głównego Urzędu Statystycznego
rozumie się „sprzedaż towarów własnych i
komisowych (nowych i używanych) w punktach
sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych
oraz innych punktach sprzedaży (np. składy,
magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla
potrzeb indywidualnych nabywców. Sprzedaż
detaliczna obejmuje ponadto sprzedaż realizowaną
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.”
Opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na
zakupy z tworzyw sztucznych z wyłączeniem toreb
bardzo lekkich (tzw. „zrywek”) o grubości poniżej
15 mikrometrów, wymaganych ze względów
higienicznych lub wydawanych jako podstawowe
opakowanie żywności luzem.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty
recyklingowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2389) stawka
opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za sztukę torby z
tworzyw sztucznych.
Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019
r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący
jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,
w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa
sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani
do złożenia do marszałka województwa, właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów

6.
7.

Czy torby papierowe podlegają opłacie
recyklingowej?
Czy torby ze skrobi podlegają opłacie
recyklingowej?

8.

Czy pakując w sklepie produkty w
woreczki z tworzywa sztucznego tzw.
woreczki strunowe czyli bez uszu istnieje
obowiązek
pobrania
opłaty
recyklingowej?

9.

Czy oferując klientowi produkt, który
fabrycznie, przez producenta został
zapakowany w torbę (np. zgrzaną lub
sklejoną folię) z tworzywa sztucznego,
mam obowiązek za to opakowanie
pobrać opłatę recyklingową?

10. Czy przedsiębiorca prowadzący lokal
gastronomiczny, gdzie wydawane są
torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
ma
obowiązek
pobierać
opłatę
recyklingową?
11. Czy opłata recyklingowa musi być
pobierana za torebki wydawane klientom
przez osoby handlujące na bazarach?

12. Czy oferując torbę mieszkańcom w
ramach zbierania używanej odzieży
z gospodarstw
domowych
mam
obowiązek pobierania od nich opłaty
recyklingowej?
13. Czy rozdając materiały promocyjne lub
szkoleniowe w torbie z tworzywa
sztucznego np. na targach, szkoleniach
itp. mam obowiązek pobrać opłatę
recyklingową?
14. Czy prowadząc jednostkę handlową
mogę uiścić opłatę recyklingową we
własnym zakresie, a klientowi wydać
torbę za darmo?

15. Przedsiębiorca
prowadzi
handlu. Kupowany przez

jednostkę
niego w

BDO do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić
działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego
uzyskania.
Nie. Opłacie recyklingowej podlegają wyłącznie
torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Artykuł 8 pkt 15b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce
opakowaniami
i
odpadami
opakowaniowymi definiuje tworzywo sztuczne jako
polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 18.12.2006 r. Jako, że skrobia jest polimerem
naturalnym traktowana jest jak tworzywo sztuczne. W
związku z powyższym takie torby podlegają opłacie
recyklingowej.
Tak. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej.
Definicja torby na zakupy z tworzywa sztucznego
stanowi, że są to torby na zakupy, z uchwytami lub
bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego,
które są oferowane w jednostkach handlu
detalicznego lub hurtowego.
Nie. Zgodnie z przepisami opłatę recyklingową
należy pobrać za torbę na zakupy z tworzywa
sztucznego oferowaną nabywającemu produkty w
danej jednostce handlowej do pakowania tych
produktów. Fabryczne opakowanie produktu nie
mieści się więc w przypadku określonym przepisami
w zakresie pobierania opłaty recyklingowej.
Tak, ponieważ placówki gastronomiczne wg definicji
GUS-u zawierają się w pojęciu jednostki handlu
detalicznego (patrz pytanie 2), a więc takie torby
podlegają opłacie recyklingowej.
Tak. Opłata recyklingowa za torbę na zakupy z
tworzywa sztucznego jest pobierana przez
przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane
takie torby przeznaczone do pakowania produktów
oferowanych w tej jednostce. Taką jednostką
handlową jest też stoisko na bazarze.
Nie. Opłata recyklingowa jest pobierana jedynie w
przypadku oferowania jej klientom do pakowania
produktów nabywanych w jednostce handlu
detalicznego lub hurtowego.
Nie. Wydawanie materiałów promocyjnych w torbach
z tworzywa sztucznego np. na targach, szkoleniach
itp. nie podlega opłacie recyklingowej, ponieważ te
materiały nie są oferowane w jednostce handlowej
jako produkty. Torby te nie służą więc do pakowania
nabywanych w jednostce handlowej produktów.
Nie. Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek
pobrania opłaty recyklingowej od klienta
nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca
prowadzący jednostkę handlową oferuje torby na
zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od
klientów opłaty recyklingowej podlega
administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500
zł do 20000 zł.
Nie, ponieważ ma nie znaczenia, czy torba wydawana
przez prowadzącego jednostkę handlu była już

hurtowni towar jest pakowany w torbę z
tworzywa sztucznego, za którą pobierana
jest opłata recyklingowa.
Czy ta sama torba może zostać przez
niego bezpłatnie wydana klientowi w jego
sklepie?
16. Czy sprzedając torby na zakupy z
tworzywa sztucznego w paczkach
zawierających np. 1000 sztuk mam
obowiązek pobrać od każdej torby opłatę
recyklingową? Torby te nie będą służyć
do pakowania nabywanych w moim
sklepie produktów.
17. Czy bardzo lekka torba na zakupy z
tworzywa sztucznego, która nie podlega
opłacie recyklingowej, może mieć
grubość 15 mikrometrów?
18. Czy torba na zakupy z tworzywa
sztucznego o grubości poniżej 15
mikrometrów może być w każdym
przypadku
bezpłatnie
oferowana
klientowi?
19. Czy żywność posiadająca już własne
opakowanie może zostać zapakowana w
bardzo lekką torbę na zakupy z
tworzywa sztucznego (o grubości poniżej
15 mikrometrów) i wydana klientowi bez
pobrania opłaty recyklingowej?
20. Czy prowadząc sklep z narzędziami,
pakując klientowi różne drobne elementy
(np. śrubki) w torebki o grubości poniżej
15
mikrometrów
jest
obowiązek
pobrania od niego opłaty recyklingowej?
21. Czy sprzedając karmę dla zwierząt
sprzedawaną luzem, która jest pakowana
w bardzo lekkie torby na zakupy z
tworzywa sztucznego (o grubości
materiału poniżej 15 mikrometrów)
muszę pobierać opłatę recyklingowa?

22. Czy opłata pobierana od klienta za torby
na zakupy z tworzywa sztucznego musi
być równa opłacie recyklingowej?

wcześniej objęta opłatą recyklingową, czy będzie to
pierwsze pobranie takiej opłaty. Zawsze jej wydanie
w sklepie powinno być powiązane z pobraniem opłaty
recyklingowej.
Nie. Torby te będą podlegać opłacie recyklingowej w
chwili, gdy podmiot, który je nabył, będzie je
oferował w sklepie klientom do pakowania
nabywanych tam produktów.

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa
sztucznego jest torbą o grubości materiału poniżej 15
mikrometrów, a więc do 14 mikrometrów włącznie.
Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa
sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów)
może być bezpłatnie oferowana klientowi wyłącznie
w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania
żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe
opakowanie, co jest związane ze względami
higienicznymi.
Nie, ponieważ nie stanowiłaby podstawowego
opakowania tej żywności (patrz pytanie 16).

Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15
mikrometrów tylko w przypadku pakowania
żywności (patrz pytanie 16).
Tak. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019
r. poz. 1252, z późn. zm.) w definicji "żywności"
odwołuje się do art. 2 rozporządzenia (WE) nr
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem definicja
"żywności" (środek spożywczy) nie obejmuje m.in.
pasz, którą zgodnie z definicją są substancje lub
produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo
przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do
karmienia zwierząt. W związku z powyższym torby,
w których sprzedawana jest karma i przysmaki dla
zwierząt, nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, w związku z czym
podlegają opłacie recyklingowej
Nie. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego może ustalić dowolną cenę za torbę na
zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w
cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa
w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za
torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50

23. Administracyjne kary pieniężne

24. Czy opłata recyklingowa
podatkowi VAT?

podlega

25. W jaki sposób sklep ma ewidencjonować
sprzedane reklamówki?

26. Czy hurtownia, która w odpowiedzi na
zamówienie pakuje towar w reklamówki
- jako opakowanie transportowe musi
pobrać
od
kupującego
opłatę
recyklingową tzn. umieścić na fakturze
osobną pozycję opłaty za reklamówkę?

27. Czy
przedsiębiorca
prowadzący
jednostkę handlu hurtowego, która
oferuje sprzedaż wysyłkową w torbach z
tworzywa sztucznego za granicę podlega
opłacie recyklingowej?
28. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę
handlu otrzymuje bezpłatnie od innego
podmiotu (np. producenta) torbę na
zakupy z tworzywa sztucznego w ramach
reklamy
określonych
produktów.
Nabycie
takiej
torby
nie
jest
potwierdzone żadnym dokumentem.

gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód
budżetu państwa).
Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto
nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego
torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Kara ta
wynosi od 5000 zł do 20000 zł.
Tak, opłata recyklingowa podlega podatkowi VAT w
wysokości 23% i wynosi 5 gr za jedną sztukę torby z
tworzywa
sztucznego
(https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przeds
iebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/op
lata-recyklingowa-za-torebki-foliowe).
Naliczony
podatek należy przekazać do odpowiedniego organu
zgodnie z właściwościami. W odróżnieniu od opłaty
recyklingowej podatku nie przekazuje się na konto
Urzędu Marszałkowskiego.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę
handlu
detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane
torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą
recyklingową ma obowiązek prowadzenia od dnia 1
stycznia 2020 r. 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.
Nie ma jednak wzoru takiej
ewidencji. Wydaje się, że najlepiej prowadzić taką
ewidencję na podstawie faktur nabycia i sprzedaży
toreb
podlegających
opłacie
recyklingowej.
Ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie
dla
poszczególnych
jednostek
handlowych
prowadzonych
przez
danego
przedsiębiorcę.
Ewidencja powinna być przechowywana przez 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, którego
informacje dotyczą.
Jeżeli przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę
handlu hurtowego oferuje klientom torby na zakupy z
tworzywa sztucznego do pakowania nabywanych w
tej jednostce produktów, to ma obowiązek pobrać
opłatę recyklingową od tych toreb, również i w
sytuacji, gdy klient sam nie zamawiał takiego
opakowania, ale prowadzący jednostkę handlową w
tych torbach dostarczył klientowi produkty. Cena
zawierająca opłatę recyklingową powinna być
zawarta na paragonie lub fakturze potwierdzającej
sprzedaż produktów dostarczanych klientom.
Bez względu na to jakiemu podmiotowi (odbiorca
polski czy zagraniczny) są oferowane toby na zakupy
w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego,
podlegają one opłacie recyklingowej.
Jeżeli te torby są oferowane klientom przez
prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego w celu zapakowania nabywanych w tych
jednostkach produktów, to takie torby objęte są opłatą
recyklingową.

Następnie
torba
ta
jest
przez
przedsiębiorcę oferowana klientom w
jego
jednostce
handlu.
Czy
przedsiębiorca prowadzący jednostkę
handlu detalicznego lub hurtowego,
sprzedający określone produkty w
torbach foliowych, jest zobowiązany do
pobierania od kontrahenta opłaty za
torbę na zakupy, którą otrzymał od
innego podmiotu w ramach promocji lub
reklamy określonego produktu?
29. Czy worki, w które prowadzący zakład
mechaniczny pakuje po wymianie np. na
letnie opony klienta podlegają opłacie
produktowej?
30. Czy opłata, sprawozdawczość i cała
procedura dot. Reklamówek i dotyczy
również sytuacji, kiedy sklep/hurtownia
używa ich do zabezpieczenia towaru przy
wysyłce zamówionych na platformie
sklepu internetowego produktów?
31. Czy opłata, sprawozdawczość i cała
procedura związana z reklamówkami
dotyczy sytuacji, kiedy są to torby
termoizolacyjne z tworzywa sztucznego
sprzedawane jako produkt?
32. Czy punkt gastronomiczny sprzedający
żywność na wynos powinien naliczać
opłatę recyklingową od reklamówek,
wydawanych klientom do przenoszenia
posiłków wcześniej zapakowanych w
styropianowe lub kartonowe pudełka?
33. Czy przedsiębiorcę, który prowadzi
sprzedaż internetową również obejmuje
obowiązek opłaty recyklingowej?

34. Czy pod obowiązek pobrania opłaty
recyklingowej wchodzą również torby z
mieszanych materiałów o grubości
powyżej 15 mikrometrów, np. torba
składająca się z polipropylenu z rączką
bawełnianą, bądź z innego materiału
niestanowiącego tworzywo sztuczne?
35. Na czym polega obowiązek złożenia
sprawozdania?

Jeżeli worki służą do zapakowania opon po ich
wymianie, to w odniesieniu do tych worków nie musi
być pobierana opłata recyklingowa.
Jeżeli przedsiębiorca, który prowadzi sklep
internetowy prowadzi jednostkę handlu detalicznego
lub hurtowego, to ma obowiązek pobrać opłatę
recyklingową od toreb z tworzywa sztucznego
służących do pakowania produktów nabywanych w
tych jednostkach, również jeżeli torby te służą do
zabezpieczenia produktu w czasie dostawy do klienta.
Torby termoizolacyjne, o których mowa w pytaniu nie
zostały wyłączone z opłaty recyklingowej, a więc
podlegają opłacie recyklingowej.
Tak, w takim przypadku punkt gastronomiczny
powinien pobrać opłatę recyklingową.

Jeżeli przedsiębiorca, który prowadzi sklep
internetowy prowadzi jednostkę handlu detalicznego
lub hurtowego, to ma obowiązek pobrać opłatę
recyklingową od toreb z tworzywa sztucznego
służących do pakowania produktów nabywanych w
tych jednostkach.
Torby, o których mowa w pytaniu również podlegają
opłacie recyklingowej. Torby z tworzywa sztucznego
są to torby, w którym tworzywo sztuczne jest
głównym składnikiem. Mogą więc w torbie wystąpić
elementy wykonane z innych materiałów, jak np.
rączki wykonane z bawełny. Takie torby podlegają
mimo to opłacie recyklingowej.
Przedsiębiorca
prowadzący
jednostki
handlu
detalicznego i hurtowego, w których oferowane są
torby na zakupy z tworzywa sztucznego mają
obowiązek składania za pośrednictwem BDO
sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych lekkich i
pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
objętych opłatą recyklingową. To sprawozdanie
będzie sporządzane na podstawie prowadzonej
ewidencji. Jednak pierwsze sprawozdanie będzie
składane do 15 marca 2020 r. za rok 2019, gdy
ewidencja nie była obowiązkowa. W związku z
powyższym
sprawozdanie
powinno
zostać
sporządzone na podstawie posiadanych przez
przedsiębiorcę informacji np. faktur nabycia i

sprzedaży toreb, które nie muszą stanowić formalnej
ewidencji.
Pytanie 8 – pytanie 14, pytanie 16 – pytanie 21 źródło:
https://archiwum.mos.gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/oplata-recyklingowa-za-torby
-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/
Pytanie 25 – pytanie 36, źródło:
www.lex.pl

Podstawa prawna:





ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z
2019 r. poz. 542 ze zm.),
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1639)

