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CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY OPAKOWANIOWEJ*

JEŚLI:
 • dystrybuujesz lub produkujesz produkty w opakowaniach,
 • importujesz/wewnątrzwspólnotowo nabywasz opakowania lub 

produkty w opakowaniach,
 • produkujesz opakowania,
 • zlecasz produkcję swoich towarów i wprowadzasz je do obrotu 

pod własnym logo,
 • używasz opakowań transportowych,
 • posiadasz punkty handlu hurtowego lub detalicznego i wydajesz 

torby z tworzywa sztucznego służące do pakowania zakupionych 
produktów

JESTEŚ ZOBOWIĄZANY:
1. uzyskać numer rejestrowy BDO i umieszczać go na dokumentach 

sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością,
2. uzyskiwać poziomy odzysku i recyklingu opakowań, w jakich 

wprowadzasz produkty do obrotu wg ustalonych ustawowo 
poziomów odzysku i recyklingu,

3. prowadzić ewidencję opakowań w Twojej firmie,
4. prowadzić publiczne kampanie edukacyjne,
5. sporządzać sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego
6. pobierać i odprowadzać do urzędu opłatę recyklingową  

za wydane w punkcie handlowym torby z tworzywa sztucznego

OBOWIĄZKI TE NAJPROŚCIEJ JEST REALIZOWAĆ POPRZEZ 
PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU ODZYSKU I RECYKLINGU 
PROWADZONEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ ODZYSKU OPAKOWAŃ

Współpracując z Organizacją Odzysku Opakowań zyskujesz pewność i gwarancję rzetelnej 
realizacji Twoich obowiązków. Nie musisz martwić się sprawozdawczością do urzędu, 
ani stosować skomplikowanych wyliczeń kosztów prowadzenia publicznych kampanii 
edukacyjnych.

*podstawa prawna: Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 564)



TWOJE OBOWIĄZKI 
W ZAKRESIE ODZYSKU 
I RECYKLINGU OPAKOWAŃ

www.rekopol.pl

Jeśli zbierasz odpady opakowaniowe i możesz samodzielnie 
pozyskać dokumenty DPO i DPR Rekopol wypłaci Ci z tego 
tytułu REKOMPENSATĘ.!

Minister Środowiska precyzyjnie określił przykładowy wykaz wyrobów, które uznaje się za opakowanie, a które nie. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 pażdziernika 2013 r. poz. 1274

RODZAJE MATERIAŁÓW,  
Z KTÓRYCH MOGĄ BYĆ 
WYKONANE OPAKOWANIA:

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • stal
 • aluminium
 • drewno
 • pozostałe (np. 

naturalne)
 • wielomateriałowe

Skontaktuj się z nami handlowy@rekopol.pl

CO JEST OPAKOWANIEM?

POLSKI SYSTEM OBEJMUJE OBOWJĄZKIEM 

WSZYSTKIE RODZAJE OPAKOWAŃ:

 •opakowania jednostkowe

 • opakowania zbiorcze

 • opakowania transportowe

OPAKOWANIEM W ROZUMIENIU USTAWY JEST WYRÓB, 
PRZEZNACZONY DO:

 • przechowywania produktów
 • dostarczania produktów
 • prezentacji produktów

 • ochrony produktów
 • przewozu produktów


