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752
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych2)
Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 90, poz. 607) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.

———————

2. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych, o których mowa
w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).
2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 21 maja 2007 r. pod numerem
2007/0287/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Ârodowiska: J. Szyszko

2)

1)

Nie dotyczy opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt z produktami leczniczymi okreÊlonymi w przepisach ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
poz. 533, z póên. zm.) oraz opakowaƒ po Êrodkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638, z póên. zm.).
Do poziomu recyklingu zalicza si´ wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa sztucznego.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 752)
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4)

3)

Nie dotyczy ogniw cynkowo-w´glowych i alkalicznych.
Recyklingiem jest wy∏àcznie regeneracja olejów w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póên. zm.).
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