
Dziennik Ustaw Nr 122 — 8937 — Poz. 1010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91,
poz. 740) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Nazw´ produktu, firm´ paczkujàcego, zleca-
jàcego paczkowanie, sprowadzajàcego lub importera
oraz ich adresy, a tak˝e iloÊç nominalnà produktu po-
daje si´ na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub
przywieszce trwale z∏àczonej z towarem paczkowa-
nym.

2. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub
przywieszce trwale z∏àczonej z towarem paczkowa-
nym oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, mo-
˝e byç podana pojemnoÊç opakowania. W przypadku
zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym infor-
macji o jego pojemnoÊci wskazanie wielkoÊci poprze-
dza si´ okreÊleniem „pojemnoÊç opakowania”.

§ 2. 1. IloÊç nominalnà produktu w opakowaniu,
w zale˝noÊci od konsystencji danego produktu, wyra-
˝a si´ w jednostkach:

1) obj´toÊci — w przypadku konsystencji p∏ynnej;

2) masy — w przypadku konsystencji sta∏ej, pó∏p∏yn-
nej, mazistej, stanowiàcej mieszanin´ sta∏ej i p∏yn-
nej albo stanowiàcej cz´Êç sta∏à z mieszaniny sta-
∏ej i p∏ynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej
dla danych towarów paczkowanych, w szczegól-
noÊci iloÊç nominalna produktu o konsystencji

p∏ynnej mo˝e byç wyra˝ana w jednostkach masy,
a produktu o konsystencji sta∏ej lub pó∏p∏ynnej
w jednostkach obj´toÊci, je˝eli u˝yte jednostki b´-
dà stanowiç dok∏adnà i wystarczajàcà informacj´
dla nabywcy towaru paczkowanego.

2. Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane
w oznakowaniu towarów paczkowanych okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Minimalnà wysokoÊç cyfr i liter w oznakowaniu
iloÊci nominalnej towaru paczkowanego okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Oznakowanie iloÊci nominalnej towaru paczko-
wanego mo˝e byç poprzedzone dodatkowym napi-
sem, odpowiednio: „obj´toÊç netto”, „masa netto”
lub „zawartoÊç netto”.

5. WartoÊç liczbowa iloÊci nominalnej towaru
paczkowanego mo˝e zawieraç u∏amek dziesi´tny z nie
wi´cej ni˝ trzema cyframi po przecinku.

§ 3. 1. Na wyrobach aerozolowych, w rozumieniu
§ 3 pkt 1 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owych wyma-
gaƒ, jakim powinny odpowiadaç wyroby aerozolowe
(Dz. U. Nr 263, poz. 2199), umieszcza si´ informacj´
o ca∏kowitej pojemnoÊci pojemnika.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna
byç podana w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci co do
jej treÊci, w szczególnoÊci tak, aby nie zosta∏a uznana
za informacj´ o nominalnej obj´toÊci zawartoÊci po-
jemnika.

3. W przypadku wyrobów aerozolowych oznacze-
nie na pojemniku masy netto ich zawartoÊci nie jest
wymagane.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych oznakowaƒ towarów paczkowanych2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporzàdzenie w zakresie swojej regulacji doko-
nuje wdro˝enia:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2007/45/WE z dnia 5 wrzeÊnia 2007 r. ustanawiajàcej za-
sady dotyczàce nominalnych iloÊci produktów w opako-
waniach jednostkowych, uchylajàcej dyrektywy Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. WE L 247 z 21.09.2007,
str. 17);

2) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r.
w sprawie zbli˝ania ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
skich odnoszàcych si´ do paczkowania wed∏ug masy
lub obj´toÊci niektórych produktów w opakowaniach
jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3,
str. 91).

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 11 paêdziernika 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych oznako-
waƒ towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 lipca 2009 r. (poz. 1010)

Za∏àcznik nr 1

NAZWY I OZNACZENIA JEDNOSTEK MIAR STOSOWANE W OZNAKOWANIU 
TOWARÓW PACZKOWANYCH

Nazwa jednostki miary Oznaczenie jednostki miary

Masa: miligram
gram
kilogram

Obj´toÊç: mililitr
centylitr
litr
centymetr szeÊcienny
decymetr szeÊcienny

mg
g
kg
ml lub mL
cl lub cL
I lub L
cm3

dm3

Za∏àcznik nr 2

MINIMALNA WYSOKOÂå CYFR I LITER W OZNAKOWANIU ILOÂCI NOMINALNEJ 
TOWARU PACZKOWANEGO

IloÊç nominalna towaru paczkowanego [g] lub [ml] Minimalna wysokoÊç cyfr i liter [mm]

do 50
powy˝ej 50 do 200

powy˝ej 200 do 1 000
powy˝ej 1 000

2
3
4
6




