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INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH 

 

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 z późn. zm.), informuje Klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży 

wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi. 

1. Stosowane w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. opakowania obejmować mogą 

wyłącznie bezzwrotne opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, aluminium, stali, drewna, materiałów wielomateriałowych oraz materiałów 

pozostałych. 

2. Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nie ma prawnego obowiązku oraz nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych powstających po 

opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej. 

3. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy zagospodarować we własnym zakresie 

poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z wymogami gospodarki odpadami obowiązującymi odrębnie w każdym przedsiębiorstwie 

i/lub zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę. 

4. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w pojemnikach 

nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz ich zagospodarowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Na opakowaniach stosowanych przez Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. mogą być umieszczone następujące oznaczenia: 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 z późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. 2014 poz.1298).  

 


