
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 r.

Poz. 1194

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Środowiska: H. Kowalczyk

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96). 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegóło-
wych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. poz. 2230) wydanym na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześ-
nia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1194

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2018 r. (poz. 1194)

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SPRZĘTU

Numer i nazwa grupy sprzętu1)
Szczegółowa stawka  

w zł za 1 kg 
wprowadzonego sprzętu

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 1,80

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 1,80

3. Lampy 7,50

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów 
przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt 
informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; 
sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne 
i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; 
przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do 
wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego 
w grupach sprzętu nr 1–3.

1,80

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 
50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt konsumencki; 
oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt 
muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny 
i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; 
automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa 
nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.

1,80

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden 
z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. 1,80

Objaśnienie:
1) Grupy sprzętu wskazane zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-

tronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650).




