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Torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubość powyżej 50 mikronów odpowiedzią 
na opłatę recyklingową. 

Z początkiem 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o gospodarowaniu 
opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi. Te regulacje mają na celu ograniczenie zużycia 
cienkich toreb foliowych. Z tego powodu rząd RP wprowadził OPŁATĘ RECYKLINGOWĄ. 

Kogo obciąży OPŁATA RECYKLINGOWA ?

 Art. 40a. 1. ustawy mówi iż Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub 
hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do 
pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową 
od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Ponieważ opłata ta pobierana jest 
tylko raz do każdej sztuki torby koszt ten poniesie konsument. Nie ma obowiązku sprzedaży zatem 
przedsiębiorca może rozdawać torby, jednak opłatę musi pobrać. W takim przypadku każda torba 
niezależnie od wielkości będzie kosztować 0,25zł (0,20 zł + VAT). Przedsiębiorca może również 
torbę sprzedawać wówczas koszt torby będzie wyższy.     
Kontrolę nad prawidłowością działania ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Handlowej. Kary 
za niepobieranie opłaty są słone i wynoszą od 500 do nawet 20 000zł. 

Jakie torby podlegają opłacie recyklingowej ? 
wg ustawy opłacie tej podlegają lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytami lub 
bez o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Z tej grupy wyłączono tzw 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. 

Czy tzw. torby „ekologiczne” są zwolnione z opłaty recyklingowej ? 
Torby z tworzywa sztucznego, z dodatkiem oksydegradowalnym zdaniem Ustawodawcy nadal są 
torbami z tworzywa sztucznego. Jeśli takie torby mają grubość poniżej 50 mikrometrów to do 
takich toreb stosuję się opłatę recyklingową

Zatem co robić w tej kwestii ? 
Przedsiębiorca może nadal oferować lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Wiąże się to 
jednak z koniecznością podbierania opłaty recyklingowej, w konsekwencji do comiesięcznego 
rozliczania podatku VAT naliczanego do każdej opłaty a także do rozliczenia się z pobranej opłaty 
recyklingowej. Ta opłata stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku 
następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Warto w tym miejscu 
zastanowić się nad matematyką tego zagadnienia. Jeśli przedsiębiorca dziennie oferuje TYLKO 200
szt. toreb z tworzywa sztucznego to po roku winien wpłacić jednorazowo kwotę ponad 14 000 zł. 
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Co zyskuje przedsiębiorca wprowadzając torby o grubości ponad 50 mikrometrów ? 

1. torba nie podlega opłacie recyklingowej 
2. zyskujemy torbę znacznie lepszej jakości, mocną i trwałą 
3. koszt takiej torby w wielu przypadkach jest porównywalny z kosztem cieńszej torby z naliczoną 
opłatą recyklingową 
4. przedsiębiorca unika kłopotów z pobieraniem, ewidencjonowaniem, raportowaniem i 
przekazywaniem opłaty recyklingowej, 

REGON: 870570360                 NIP: 879-008-96-70 
Multibank BRE 75 1140 2017 0000 4302 0397 0043


