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Agenda 
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Temat 1 Temat 2 Temat 3 Temat 4 

Temat 5 Temat 6 Dyskusja 

Projekt zmiany ustawy z dnia  

13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami 

opakowaniowym oraz niektórych 

innych ustaw  

Najnowsze regulacje prawne w 

obszarze gospodarki odpadami – 

Wprowadzenie 

Regulacje UE dot. odpadów  

i opakowań – horyzont czasowy 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.  

o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 

ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawy o odpadach   

Projekt zmiany ustawy z dnia  

11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej 

oraz niektórych innych ustaw  

Projekt zmiany ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw  



Najnowsze regulacje prawne w obszarze gospodarki odpadami – Wprowadzenie 

3 

Temat 1: 

W związku z globalnie podejmowanymi działaniami na rzecz zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska, 

gospodarowanie odpadami w Unii Europejskiej należy ulepszyć i przekształcić w zrównoważone gospodarowanie 

materiałami zgodnie  

z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.  

Odpady komunalne są jednym z najbardziej złożonych strumieni odpadów, stąd sposób gospodarowania nimi na 

poziomie krajowym świadczy o jakości całego systemu gospodarowania odpadami w danym państwie.  

W państwach członkowskich UE implementowany jest pakiet  

6 dyrektyw odpadowych oraz dyrektywa SUP. Państwa 

członkowskie, które wdrożyły już zapisy dyrektyw, m.in.:  

to Czechy, Niemcy, Irlandia, Francja, Włochy.   

 

Do najważniejszych zmian należą:  

1 | wprowadzenie wyższych poziomów recyklingu i wyznaczenie 

terminów ich realizacji przez państwa członkowskie; 

2 | wprowadzenie nowych wymagań w systemach Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta. 

 

 

 

Aktualnie w Polsce w procesie legislacyjnym znajdują się  

3 ustawy implementujące do krajowego porządku prawnego  

7 ww. dyrektyw UE: 

1 | Projekt zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                    

o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

2 | Projekt zmiany ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej oraz niektórych innych ustaw 

3 | Projekt zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  

o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowym oraz niektórych innych ustaw  

 

 



2008 

• Dyrektywa 2008/98 / WE w sprawie 

odpadów - wprowadza ROP 

• Termin transpozycji do prawa krajowego 

„Pakietu dyrektyw odpadowych”, w tym 

wymogów  

dot. systemu ROP 

• Nowy plan działania dot. 

gospodarki o obiegu 

zamkniętym (Circular 

Economy Action Plan) 

• Europejski Zielony Ład 

• Dyrektywa „Plastikowa” 

(2019/904) 

• Podatek od 

plastiku 

2018 

Lip’ 20 Mar’ 20 

2019 

Sty’ 21 

• Europejska strategia na rzecz tworzyw 

sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym 

• „Pakiet dyrektyw odpadowych”: m.in. 2018/851 

(odpady) i 2018/852 (opakowania i odpady 

opakowaniowe) 

• Nowe wymagania 

dotyczące etykietowania 

jednorazowych produktów 

z tworzyw sztucznych 

Lip’ 21 

Sty’ 23 

• Obowiązkowy ROP dla 

producentów produktów 

jednorazowego użytku, 

np. butelki na napoje  

o pojemności do trzech 

litrów 

2015 

• Plan działania dotyczący 

gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

Lip’ 24 

• Przepisy dotyczące 

pokrywek i zakrętek 

2025 

• Zwiększenie celów w zakresie 

recyklingu odpadów 

• Butelki na napoje: min. 25% materiału 

pochodzącego z recyklingu 

• Wskaźnik recyklingu plastikowych 

butelek na napoje ma wynieść 77% 

2030 

• Dalszy wzrost celów   

w zakresie recyklingu 

odpadów  

2050 

• Termin osiągnięcia 

neutralności klimatycznej 

UE 

• Inicjatywa dot. polityki  

w zakresie zrównoważonych 

produktów, przegląd dyrektywy 

w sprawie ekoprojektu 

2021 

 
Regulacje UE dot. odpadów i opakowań – horyzont czasowy 

Temat 2: 
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 Cel:  

Transpozycja dyrektywy w 

sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji,  

w sprawie baterii  

i akumulatorów oraz zużytych 

baterii i akumulatorów, 

dyrektywy w sprawie 

zużytego sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego (2018/849); 

dyrektywy w sprawie 

składowania odpadów 

(2018/850); dyrektywy w 

sprawie odpadów (2018/851); 

dyrektywy  

w sprawie opakowań i 

odpadów opakowaniowych 

(2018/852) 

Główne zmiany: 

Ustawa o odpadach: 

• Dostosowanie definicji pojęć, w tym rozszerzenie definicji odpadów komunalnych, 

• Zmiany w procedurze uzyskania statusu Produktu Ubocznego i Utraty statusu odpadu, 

• Wprowadzenie podstawowych obowiązków Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla podmiotów 

wprowadzających produkty do obrotu na terytorium kraju, 

• Zakaz przekazywania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia   

lub recyklingu do składowania, z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania 

odpadów selektywnie zebranych, 

• Dodanie Rozdziału 2a „Zapobieganie powstawaniu odpadów” - zawiera środki mające na celu m.in.: 

promowanie zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, zachęcanie do projektowania, wytwarzania  

i korzystania z zasobooszczędnych i trwałych produktów oraz zachęcanie do ponownego używania 

produktów i tworzenia systemów promujących naprawę i ponowne użycie, 

• Dodanie Rozdziału 6a „Odpady budowlane i rozbiórkowe”, które są zbierane selektywnie z podziałem  

co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne: beton, cegła, płytki  

i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

• Poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

Planuje się wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 Link: 

• Przebieg procesu 

legislacyjnego  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
(nr wykazu prac RM – UC43) 
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Prace legislacyjne 
w RM 

Wniesienie 
projektu do Sejmu 

Prace legislacyjne  
w Sejmie 

Uchwalenie ustawy 
przez Sejm 

Uchwalenie ustawy 
przez Senat 

Podpis Prezydenta Wejście w życie Opublikowanie 
projektu w RCL 

Przygotowywanie 
projektu 

Temat 3: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730155
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730155


Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
(nr wykazu prac RM – UC43) 
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Prace legislacyjne 
w RM 

Wniesienie 
projektu do Sejmu 

Prace legislacyjne  
w Sejmie 

Uchwalenie ustawy 
przez Sejm 

Uchwalenie ustawy 
przez Senat 

Podpis Prezydenta Wejście w życie Opublikowanie 
projektu w RCL 

Przygotowywanie 
projektu 

Temat 3: 

Nowe definicje w słowniczku ustawowym: 

 

• bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw 

domowych, gastronomii, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także 

porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 

• gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, łącznie z nadzorem 

nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w 

charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 

• odpady budowlane i rozbiórkowe – rozumie się przez to odpady powstałe podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282); 

• odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, 

szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 

i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz  

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są podobne pod 

względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych 

- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych oraz z 

sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, 

nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 



Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
(nr wykazu prac RM – UC43) 
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Prace legislacyjne 
w RM 

Wniesienie 
projektu do Sejmu 

Prace legislacyjne  
w Sejmie 

Uchwalenie ustawy 
przez Sejm 

Uchwalenie ustawy 
przez Senat 

Podpis Prezydenta Wejście w życie Opublikowanie 
projektu w RCL 

Przygotowywanie 
projektu 

Temat 3: 

 
 

• odzysk materiałów – rozumie się przez to każdy proces odzysku inny niż odzysk energii i ponowne przetwarzanie na materiały 

przeznaczone do wykorzystania jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii; odzysk materiałów obejmuje w szczególności 

przygotowanie do ponownego użycia, recykling i prace ziemne; 

• systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – rozumie się przez to zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, 

aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność 

finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem; 

 

• Rozporządzenia wykonawcze do ustawy: 

1) w sprawie poziomów składowania odpadów komunalnych - określa sposób obliczania poziomu składowania odpadów 

komunalnych oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów składowanych (docelowo 10% wagowo 

rocznie w 2035 r. i za każdy kolejny rok), 

2) w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach 

niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem 

województwa, 

3) w sprawie procesu odzysku R10, 

4) w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 

5) w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, 

6) w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi, 

7) w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego, 

8) w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. 

 

 

 

 

 



 Cel:  

Transpozycja dyrektywy w 

sprawie zmniejszenia 

wpływu niektórych 

produktów z tworzyw 

sztucznych na środowisko 

(2019/904) do polskiego 

prawa; poszerzenie 

ustawy o produkty 

jednorazowego użytku  

z tworzywa sztucznego 

oraz zachęcenie 

przechodzenia na 

gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; ograniczenie 

do 2026 r. stosowania 

produktów  

z tworzywa sztucznego 

Główne zmiany: 

• Wprowadzenie opłaty za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych: kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność,  

w tym pojemniki typu fast food oraz obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży 

opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań z innych materiałów niż tworzywa sztuczne (max. stawka 

opłaty ma wynieść 1 zł za sztukę opakowania), 

• Zakaz wprowadzania do obrotu produktów z tworzywa sztucznego: wszystkich produktów produktów 

wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, 

słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów, wykonanych z polistyrenu ekspandowanego 

pojemników na posiłki i kubki, 

• Wprowadzenie obowiązku oznakowania opakowania lub produktu informacją: o metodach gospodarowania 

odpadem lub niewskazanych metodach unieszkodliwiania odpadu powstałego z produktu oraz o obecności 

tworzyw sztucznych w produkcie dla następujących produktów: podpasek higienicznych, tamponów i ich 

aplikatorów, chusteczek nawilżanych, wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów oraz kubków na napoje, 

• Objęcie coroczną opłatą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak: pojemniki na 

posiłki, paczki i owijki, pojemniki na napoje do 3 litrów i kubki na napoje wraz z pokrywkami i wieczkami, 

lekkie plastikowe torby na zakupy, chusteczki nawilżone, balony i wyroby tytoniowe z filtrami i filtry  

– (od 5.01.2023 r.). Max. stawka opłaty ma wynieść 0,05 zł za sztukę produktu, rzeczywiste stawki zostaną 

określone w rozporządzeniu. 

 

Planowane było wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej z dniem 3 lipca 2021 r. 

 

 

  

Linki: 

• Przebieg procesu 

legislacyjnego  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu prac RM – UC73) 
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Prace legislacyjne 
w RM 

Wniesienie 
projektu do Sejmu 

Prace legislacyjne  
w Sejmie 

Uchwalenie ustawy 
przez Sejm 

Uchwalenie ustawy 
przez Senat 

Podpis Prezydenta Wejście w życie Opublikowanie 
projektu w RCL 

Przygotowywanie 
projektu 

Temat 4: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12345305
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345305
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345305
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345305
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345305


Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu prac RM – UC81) 
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Prace legislacyjne 
w RM 

Wniesienie 
projektu do Sejmu 

Prace legislacyjne  
w Sejmie 

Uchwalenie ustawy 
przez Sejm 

Uchwalenie ustawy 
przez Senat 

Podpis Prezydenta Wejście w życie Opublikowanie 
projektu w RCL 

Przygotowywanie 
projektu 

 Cel:  

Transpozycja dyrektywy w 

sprawie odpadów 

(2018/851); dyrektywy  

w sprawie opakowań i 

odpadów 

opakowaniowych 

(2018/852) oraz 

dyrektywy w sprawie 

zmniejszenia wpływu 

niektórych produktów  

z tworzyw sztucznych  

na środowisko (2019/904)  

Główne zmiany: 

• Wprowadzenie nowej kategorii opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych, 

• Podział odpadów opakowaniowych na odpady opakowaniowe powstałe z opakowań przeznaczonych dla 

gospodarstw domowych oraz na pozostałe odpady, zebrane wyłącznie w ramach gminnych systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na te, które zostały zebrane poza gminnym systemem 

gospodarowania odpadami, 

• Wymóg zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach od 2023 r., 

• Wymóg oznakowania opakowań wskazującego na sposób selektywnego zbierania, 

• Nowa opłata opakowaniowa - ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach 

przeznaczonych dla gospodarstw domowych (w projekcie ustawy wskazana jest kwota 2 zł za 1 kg) 

• Zmiany w organizacjach odzysku opakowań – w ich miejsce powstaną organizacje odpowiedzialności 

producentów, 

• Zmiana mechanizmu potwierdzania recyklingu odpadów opakowaniowych i audytów, 

• Wprowadzenie regulatora na poziomie centralnym – Dyrektor IOŚ-PIB,  

• Nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności za wypełnienie obowiązków przez wprowadzającego produkty 

w opakowaniach oraz za wniesienie opłaty produktowej (recykling / zawartość materiału z recyklingu / 

selektywna zbiórka odpadów) 

• Sankcje za niewypełnienie obowiązków. 

 

Planuje się wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

  

 

Linki: 

• Przebieg procesu 

legislacyjnego 

 

5 sierpnia 2021 r. 

Temat 5: 



Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu prac RM – UC81) 

10 

Prace legislacyjne 
w RM 

Wniesienie 
projektu do Sejmu 

Prace legislacyjne  
w Sejmie 

Uchwalenie ustawy 
przez Sejm 

Uchwalenie ustawy 
przez Senat 

Podpis Prezydenta Wejście w życie Opublikowanie 
projektu w RCL 

Przygotowywanie 
projektu 

5 sierpnia 2021 r. 

Temat 5: 

Projekt ustawy wprowadzający nowe wymagania w stosunku wprowadzających produkty  

w opakowaniach jest pierwszą i z tego powodu najważniejszą z szeregu czekających nas 

zmian w obszarze gospodarki odpadami, do którego zostaną dostosowane pozostałe 

elementy systemu ROP, określone w:  

1) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

2) ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o pojazdach wycofanych z eksploatacji, 

3) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

• Opakowanie przeznaczone dla gospodarstw domowych to opakowanie, w którym 

wprowadzany jest do obrotu produkt w celu używania w gospodarstwach domowych oraz 

w innych miejscach, w których są używane podobne produkty w opakowaniach. 

• Wymóg oznakowania: 

• Obowiązek umieszczenia na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób 

selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji 

odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888).  

• Oznakowanie musi zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby 

niedowidzące i niewidome. 

 

 

 

Wybrane nowe docelowe poziomy recyklingu 

odpadów opakowaniowych 

Wskaźnik selektywnego zbierania plastikowych butelek na 

napoje ma wynieść 77% do 2025 r. i 90% do 2029 r. 
 

* Rozporządzenie wykonawcze określi roczne poziomy recyklingu 

odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do roku 2030 r. 

odrębnie dla odpadów powstałych z opakowań przeznaczonych dla 

gospodarstw domowych oraz odrębnie dla odpadów powstałych z 

pozostałych opakowań. 

2025 r. 2030 r. 

70% 75% 

50% 55% 

75% 85% 

50% 60% 

70% 80% 

 wagowo dla papieru  

i tektury 

 wagowo dla metali 

żelaznych 

 wagowo dla szkła 

 wagowo dla tworzyw 

sztucznych 

 wagowo dla aluminium 
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Temat 5: 

 
 

 

 

• Załącznik nr 1 do ustawy: docelowy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 

• Załącznik nr 2 do ustawy: docelowy poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych  

 

• Wymóg zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach: 

• Wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności 

do trzech litrów jest obowiązany zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały 

wagowo co najmniej:  

1) do dnia 31 grudnia 2024 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli ich głównym składnikiem strukturalnym 

jest politereftalan etylenu, 

2) do dnia 31 grudnia 2029 r. oraz w latach następnych - 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, 

3) w roku 2023 zawierały udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu określony w akcie wykonawczym do ustawy. 

• Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewnić w poszczególnych latach w opakowaniach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 12 co najmniej udział wagowy w tych opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu 

określony akcie wykonawczym do ustawy (min. 30%). 

 

• Opłata opakowaniowa: stawki dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych zostaną określone 

w rozporządzeniu wykonawczym. Minister może różnicować stawki opłaty dla opakowań z tworzyw sztucznych wykonanych z tworzyw 

sztucznych danego rodzaju i kieruje się się możliwością recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań przeznaczonych 

dla gospodarstw domowych, w tym możliwością recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z różnych rodzajów tworzyw 

sztucznych, kosztami zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz ograniczeniem nadmiernego pakowania produktów, 

określonym za pomocą masy lub rozmiaru opakowania niewspółmiernych do spełnienia funkcji opakowania, a także uwzględnia 

zawartość w danym rodzaju opakowania materiału pochodzącego z recyklingu oraz dochody z ponownego użycia, ze sprzedaży 

materiałów pochodzących z recyklingu i z nieodebranych kaucji. 
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Zadania dyrektora IOŚ-PIB: 

1) wsparcie analityczne ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie określania stawek opłaty opakowaniowej oraz minimalnej 

wysokości stawek wynagrodzenia, 

2) weryfikacja wniosków organizacji odpowiedzialności producentów o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz 

przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu rekomendacji w zakresie udzielenia zezwolenia, 

3) analiza zgłoszeń dotyczących zamiaru samodzielnego wykonywania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku 

oraz przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu rekomendacji w zakresie wyrażenia sprzeciwu, 

4) analiza proponowanych do zawarcia porozumień pomiędzy organizacjami samorządu gospodarczego a ministrem właściwym do 

spraw klimatu w zakresie gospodarowania, w tym w zakresie recyklingu, odpadami opakowaniowymi powstałymi odpowiednio z 

opakowań wielomateriałowych, z opakowań po środkach niebezpiecznych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych będących  

5) środkami ochrony roślin oraz przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu rekomendacji w zakresie zawarcia 

porozumienia, 

6) kontrola wydatkowania przez organizacje odpowiedzialności producentów środków pochodzących z wynagrodzeń, 

7) weryfikacja sprawozdań składanych przez organizacje odpowiedzialności producentów, 

8) przydzielanie masy odpadów poddanych recyklingowi lub przekazanych do recyklingu, wskazanej odpowiednio w informacjach 

przekazanych na podstawie art. 23 ust. 4 lub art. 24 ust. 2, organizacjom odpowiedzialności producentów oraz  

9) organizacjom samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

10) sporządzanie i udostępnianie dokumentów DPR i EDPR, 

11) monitoring rynku opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym analiza kosztów ponoszonych przez uczestników tego rynku, a 

także przygotowywanie analiz, przeglądów i ocen jego funkcjonowania. 
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Podział środków pochodzących z opłaty opakowaniowej – art. 401e Prawo ochrony środowiska: 

1. Przychodami Narodowego Funduszu są także środki przekazane przez marszałków województw na podstawie art. 18c ust. 2 ustawy o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

2. Marszałkowie województw przekazują Narodowemu Funduszowi w terminie do dnia 30 listopada danego roku informację o środkach, o których 

mowa w art. 18c ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, planowanych do przekazania w roku następnym. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunku operatora, są przekazywane w: 

1) 80% na wyodrębnione rachunki bankowe gmin albo związków międzygminnych, które przejęły zadania gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi,  

2) 2% na wyodrębniony rachunek bankowy IOŚ-PIB, 

3) 18% na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu 

– w terminie 15 dni po upływie każdego miesiąca. 

4. Środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są przekazywane gminom albo związkom międzygminnym, które przejęły zadania gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, proporcjonalnie do: 1) masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu 

na terenie poszczególnych gmin, wykazanych w sprawozdaniach oraz 2) liczby mieszkańców danej gminy. 

5. Przy podziale środków, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się następujące wskaźniki: 1) wskaźnik odpadów komunalnych przygotowanych do 

ponownego użycia i recyklingu rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do 

ponownego użycia i recyklingu na obszarze danej gminy do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i 

recyklingu na obszarze danego województwa – 60%; 2) wskaźnik ludnościowy rozumiany jako wyrażony w procentach udział liczby ludności danej 

gminy w liczbie ludności danego województwa, według stanu na dzień 1 stycznia poprzedniego roku, publikowany przez GUS – 40%. 
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 Cel:  

Obniżenie kosztów gospodarki 

odpadami oraz poprawa sytuacji 

na krajowym rynku gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Główne zmiany:  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

• Rozszerzenie oddziaływania przepisów ogólnych ustawy o wytwórców odpadów komunalnych  

w zakresie selektywnego zbierania odpadów, 

• Umożliwienie związkowi metropolitalnemu realizacji niektórych zadań związanych z gospodarką 

odpadami,  

• Doprecyzowanie obowiązki gminy w zakresie odbierania od mieszkańców bioodpadów, 

• Umożliwienie gminom indywidualnego rozliczania wytwórców odpadów z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów w lokalach budynków wielolokalowych, pod warunkiem zapewnienia technicznych 

możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, 

• Możliwość obligatoryjnego objęcia gminnym systemem odbioru odpadów tych właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne zbierane 

selektywnie oraz możliwość wyłączenia się z tego systemu, 

• Ustalono max. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej  

na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego  

na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł), 

• Doprecyzowano przepisy dot. stawek i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami, 

• Umożliwienie gminom częściowego odstępstwa od obowiązku selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów komunalnych. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Linki: 

• Dziennik Ustaw 

 

23 września 2021 r.  
1.01.2022 r. 

Temat 6: 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1648
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odpadami oraz poprawa sytuacji 

na krajowym rynku gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Główne zmiany:  

Ustawa o odpadach: 

• Zrównanie okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych i palnych do 3 lat, jeżeli 

konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych 

(wcześniej okres ten wynosił nie dłużej niż 1 rok), 

• Wyłączenie spod konieczności prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca 

magazynowania lub składowania odpadów dla odpadów niepalnych wskazanych w 

załączniku do ustawy m.in. odpady metali, żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły 

lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych, mieszanki popiołowo-żużlowe, odpady powstałe z 

materiałów ogniotrwałych, 

• Umożliwienie wydania przez właściwy organ, pomimo postanowienia wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań 

określonych w przepisach ochrony środowiska zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie 

lub przetwarzanie odpadów, jeżeli stwierdzi, że niespełnienie wymagań określonych w przepisach 

ochrony środowiska nie spowoduje powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla 

środowiska. 
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