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Programy odpowiedzialnego 

gospodarowania farbami firmy 

PaintCare oferują wykonawcom 

dogodne sposoby powtórnego 

wykorzystania i właściwej utylizacji 

resztek farb. 

Producenci farb ułatwiają powtórne wykorzystanie i właściwą 

utylizację pozostałości farb poprzez organizację punktów 

zlokalizowanych w niektórych stanach i na terenie Dystryktu 

Kolumbii („stany PaintCare”), gdzie obowiązują przepisy o 

odpowiedzialnym gospodarowaniu farbami, w których osoby 

indywidualne i firmy mogą bezpłatnie zostawić resztki farb. 

Programy te są finansowane z opłat pobieranych przy sprzedaży 

farb architektoniczych (farby do domu, bejca i lakier). 

Odpowiedzialne gospodarowanie farbami (ang. Paint 
Stewardship) 

Głównym celem programów odpowiedzialnego gospodarowania 

farbami jest zmniejszenie ilości odpadów z farb i zapewnienie 

bezpiecznego dla środowiska i niedrogiego systemu 

zagospodarowania resztek farb. Programy te organizuje i 

prowadzi PaintCare, organizacja typu nonprofit, założona przez 

Amerykańskie Zrzeszenie Producentów Powłok (American 

Coatings Association - ACA). 

PaintCare prowadzi programy w stanach Kalifornii, Kolorado, 

Connecticut, Dystrykcie Kolumbii, Maine, Minnesota, Oregon, 

Rhode Island i Vermont.  

Opłaty i finansowanie 
Zgodnie z prawem obowiązującym z tych stanach, producenci 

farb są zobowiązani do naliczenia nominalnej opłaty (zwanej 

„PaintCare Fee”) do ceny hurtowej wszystkich farb 

architektonicznych sprzedawanych w danym stanie. Opłata 

wynosi od $0,35 do $1,99 i ulega zmianie w zależności od 

wielkości pojemnika i stanu. 

$0,35 - $0,49:  Małe pojemniki (np. pinty i kwarty) 

$0,75 - $0,99:  Pojemniki o średniej wielkości (np. 1 galon) 

$1,60 - $1,99:  Większe rozmiary do 5 galonów 

Odwiedź stronę paintcare.org/fees, aby uzyskać infirmacje na 

temat konkretnych opłat w swoim stanie. 

Producenci powłok malarskich przekazują opłatę na rzecz 

PaintCare w celu finansowania zakładania punktów zbiórki dla 

dalszego transportu, powtórnego wykorzystania i właściwej 

utylizacji farb. Z opłat pokrywane są również programy 

edukacyjne dla konsumentów i administracja programami.  

Prawo wymaga również, aby wszyscy dystrybutorzy i 

sprzedawcy detaliczni uwzględniali opłatę PaintCare w cenie 

farb sprzedawanych w stanie. 

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW 

Przygotowywanie szacunkowych ofert  

Szacując koszt danego zlecenia, wykonawcy powinni wziąć pod 

uwagę te opłaty i pytać dostawców farb, czy ich cenniki 

uwzględniają takie opłaty. 

Przeniesienie opłaty na klientów 
PaintCare sugeruje, aby wykonawcy robót malarskich przenieśli 

opłaty na swoich klientów, aby zrekompensować ponoszone 

koszty. Należy również informować klientów o uwzględnieniu 

opłat w cenie oferowanych produktów. 

Miejsca zbiórki farb 

Firma PaintCare miejsca zbiórki farb w każdym stanie, w  

którym działa program PaintCare w obrębie w obrębie 15 mil  
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(ok. 24,14 km) od miejsc mieszkalnych 90-95 procent 

wszystkich mieszkańców w danym w stanie. 

Większość punktów zbiórki znajduje się w sklepach z farbami. 

Poza tym zbiórka odbywa się również w stacjach przeładunku 

odpadów, przetwórniach odpadów i w punktach programów 

sponsorowanych administracyjnie zajmujących się 

niebezpiecznymi odpadami z gospodarstw domowych. 

Zgłoszenie swojej placówki jako punktu zbiórki farb jest 

dobrowolne. Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można 

znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Dzięki dogodnej lokalizacji punktów zbiórki farb na terenie 

całego stanu, w dowolnej chwili w ciągu roku każdy może 

zwrócić kilka galonów pozostałej, niepotrzebnej farby. Wielu 

wykonawców z różnych stanów uczestniczących w PaintCare 

stwierdziło, że dzięki programowi oczyściło swoje magazyny i 

przestało gromadzić zbędne farby. Inni mówią z ulgą, że 

nareszcie wiedzą, co odpowiedzieć klientom pytającym, co mają 

zrobić ze starą i niepotrzebną już farbą - proponują im, aby 

skorzystali z punktów zbiórki farb. 

Korzystanie przez firmy z punktów zbiórki farb 

Firmy, które wytwarzają mniej niż 220 funtów (ok. 99,79 kg) 

niebezpiecznych odpadów* miesięcznie, mogą oddać do punktu 

zbiórki zarówno farby wodne jak i olejne (obowiązują pewne 

ograniczenia co do ilości farby olejnej). Przed udaniem do stacji 

przeładunku odpadów lub punktu programu zajmującego się 

niebezpiecznymi odpadami z gospodarstw domowych, należy 

wcześniej sprawdzić, czy dany punkt przyjmuje farby od firm, 

niekiedy mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. 

Firmy wytwarzające miesięcznie ponad 220 funtów  

(ok. 99,79 kg) niebezpiecznych odpadów, w detalicznych 

punktach zbiórki PaintCare mogą oddawać tylko produkty 

rozpuszczalne w wodzie; w takich punktach nie mogą zwracać 

farb olejnych. 

*220 funtów (ok. 99,79 kg) to około 20-30 galonów (75,71-
113,56 l) farby. Obliczając ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych, w miesięcznej sumie 220 funtów  
(ok. 99,79 kg) firmy powinny uwzględnić farby olejne (zgodnie z 
prawem są to odpady niebezpieczne), nie muszą jednak 
uwzględniać farb lateksowych (i innych farb rozpuszczalnych 
w wodzie). 

 

 
 
Odbiór dużych ilości 

Firmy, które mają do recyklingu co najmniej 200 galonów (ponad 

757,08 l) farby z odpadów pokonsumenckich, mogą zwrócić sie 

do PaintCare o bezpłatny odbiór odpadów. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje na temat tej usługi lub umówić się na 

spotkanie, należy wejść na naszą stronę internetową lub 

skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem. 
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Jakie produkty są objęte 
programem? 
Produkty przyjmowane w punktach zbiórki PaintCare to 

produkty objęte opłatą przy sprzedaży. Produkty PaintCare 

obejmują powłoki do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

budynków, sprzedawane w pojemnikach o pojemności pięciu 

galonów (ok. 18,93 l) lub mniejszej. Nie obejmują one jednak 

produktów rozpylanych (spray w puszkach), powłok do 

konserwacji w obiektach przemysłowych (IM), produktów 

producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) lub powłok 

specjalistycznych.  

PRODUKTY PAINTCARE  

 Farby dla budownictwa do wnętrz i elewacji: farby 

lateksowe, akrylowe, wodne, alkidowe, olejne, lakiery  

(w tym powłoki fakturowane) 

 Farby do tarasów, farby podłogowe  

 Farby podkładowe, impregnaty, powłoki gruntowe 

 Bejce 

 Szelak, lakiery, powłoki uretanowe 

 Impregnaty betonu/murów/do drewna i środki 

odstraszające owady (inne niż smolne lub bitumiczne) 

 Powłoki do metalu, środki przeciwrdzewne 

 Barwniki do boisk i trawników  

PRODUKTY NIEOBJĘTE PROGRAMEM PAINTCARE  

 Rozcieńczalniki do farb, benzyna lakowa, 

rozpuszczalniki 

 Farby rozpylane (spray w puszkach) 

 Farby samochodowe i do jednostek pływających 

 Farby artystyczne i do rękodzieła 

 Masy uszczelniające, epoksydowe, kleje, spoiwa 

 Dodatki do farb, pigmenty, barwniki i żywice 

 Środki konserwujące drewno (zawierające pestycydy) 

 Łaty i zestawy do naprawy dachów 

 Produkty na bazie asfaltu, smoły i bitumiczne 

 Powłoki dwuskładnikowe 

 Środki do czyszczenia werand 

 Farby do oznakowania drogowego i nawierzchni 

 Powłoki do konserwacji w sektorze przemysłowym (IM) 

 Farby i materiały wykończeniowe producentów 

oryginalnego wyposażenia (ang. Original Equipment 

Manufacturer – OEM) (do nakładania warsztatowego) 

 


