
Luty 2014Nowe regulacje dotycz¹ce gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

1 stycznia 2014 r. wesz³y w ¿ycie przepisy 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 
Ustawa implementuje do polskiego porz¹dku 
prawnego postanowienia dyrektywy 
94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów 
opakowaniowych. Wejœcie w ¿ycie Ustawy 
nie pozostaje bez wp³ywu na dotychczas 
funkcjonuj¹ce akty prawa krajowego 
dotycz¹ce tej materii – przejmuje czêœæ 
regulacji okreœlonych w ustawie z dnia 
11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o op³acie produktowej, 
a tak¿e zastêpuje obowi¹zuj¹c¹ dotychczas 
ustawê z dnia 11 maja 2001 r. o opakowa-
niach i odpadach opakowaniowych. Nowe 
regulacje bêd¹ mia³y wp³yw na dzia³alnoœæ 
podmiotów obecnych na rynku odzysku 
odpadów i prowadz¹cych dzia³alnoœæ 
zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ towarów.
  
Nowy akt ma usprawniæ funkcjonowanie systemu 
zagospodarowania odpadów opakowaniowych 
i u³atwiæ osi¹gniêcie ustalonych prawem unijnym 
minimalnych poziomów odzysku i recyklingu. 
Ustawa wprowadza wy¿sze poziomy docelowe 
ni¿ przepisy unijne, ustalaj¹c je w wysokoœci 
56% recyklingu i 61% odzysku dla wszystkich 
opakowañ oraz w szczególnoœci recyklingu 
w wysokoœci: 
  ·61% dla opakowañ szklanych, 
  61% dla opakowañ z papieru i tektury, 
  51% dla opakowañ z aluminium,
  51% dla opakowañ ze stali, 
  23,5% dla opakowañ z tworzyw sztucznych 

   oraz 
  16% dla opakowañ z drewna.

Przedmiot Ustawy
Nowy akt reguluje kwestie dotycz¹ce:
  wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ 

   opakowania wprowadzane do obrotu,
  postêpowania z opakowaniami i odpadami 

   opakowaniowymi,
  prowadzenia dzia³alnoœci przez organizacje 

   odzysku opakowañ oraz zasad ustalania 
   i pobierania op³aty produktowej.

Adresaci Ustawy
Materia Ustawy ma wp³yw na dzia³alnoœæ szeregu 
podmiotów – obecnych nie tylko na rynku odzysku 
odpadów, ale równie¿ prowadz¹cych dzia³alnoœæ 
zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ towarów. 
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Ustawa okreœla obowi¹zki podmiotów:
w zakresie organizacji odzysku opakowañ,
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie 

   recyklingu lub innego procesu odzysku odpadów 
   opakowaniowych,

wprowadzaj¹cych do obrotu opakowania,
wprowadzaj¹cych do obrotu produkty w opakowaniach,
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie 

   wewn¹trzwspólnotowej dostawy odpadów 
   opakowaniowych lub produktów w opakowaniach,

dystrybuuj¹cych produkty w opakowaniach,
eksportuj¹cych odpady opakowaniowe, opakowania 

   lub produkty.

Najwa¿niejsze zmiany obejmuj¹:
Zwolnienie z obowi¹zku uzyskania wymaganych 

   poziomów odzysku i recyklingu odpadów opako-
   waniowych oraz rozliczania op³aty produktowej 
   przedsiêbiorców, którzy w skali roku wprowadzaj¹ 
   na polski rynek opakowania o masie ³¹cznej 
   nieprzekraczaj¹cej 1000 kg.

Uzale¿nienie wysokoœci op³aty produktowej od 
   rzeczywistej masy opakowañ wprowadzonych 
   do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Zakaz rozliczania wprowadzonych opakowañ za 
   poœrednictwem organizacji odzysku w stosunku
   do przedsiêbiorców wprowadzaj¹cy produkty 
   w opakowaniach wielomateria³owych lub wprowa-
   dzaj¹cych œrodki niebezpieczne w opakowaniach. 
   Te podmioty musz¹ prowadziæ system zbierania 
   oraz zapewniæ odzysk odpadów opakowaniowych 
   we w³asnym zakresie lub poprzez zrzeszenie 
   w organizacji samorz¹du gospodarczego i zawarcie 
   porozumienia z w³aœciwym marsza³kiem województwa.

Obowi¹zek finansowania przez przedsiêbiorców, 
   wprowadzaj¹cych produkty w opakowaniach, 
   publicznych kampanii edukacyjnych, w wysokoœci 
   odpowiadaj¹cej co najmniej 2% wartoœci netto 
   opakowañ wprowadzonych do obrotu w poprzednim 
   roku kalendarzowym. Przedsiêbiorca mo¿e siê zwolniæ 
   z tego obowi¹zku przekazuj¹c tak¹ sam¹ kwotê 
   na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony 
   Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
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