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Nowa ustawa o opakowaniach  
i odpadach opakowaniowych – 

  
szansą dla rozwoju sektora komunalnego ??? 

 
 

•43 Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 
•KOŁOBRZEG, 19.09.2013 r. 

 

 

Agnieszka Jaworska 

dyrektor generalny  

Stowarzyszenie Eko-Pak 
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• 1994 rok - uchwalenie dyrektywy  
 

• Powód – chęć ujednolicenie przepisów dotyczących opakowań w 
krajach ówczesnej EWG: 

 
• Zaburzenie konkurencji 
• Przeszkody w handlu 
• Problemy ze swobodnym przepływem towarów 

 
• Warunki środowiskowe: 

• Ustalenie wymagań zasadniczych dla opakowań 
• Określenie poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów 

opakowaniowych 
 

• Cele dla państw członkowskich, w praktyce realizacja w oparciu 
o zasadę: 
 

• rozszerzona odpowiedzialność producenta       

DYREKTYWA OPAKOWANIOWA 94/62   
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• Konieczna modernizacja i aktualizacja prawa z 1975 r.  

 
• Cele: 

 
• Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
• Budowa europejskiego społeczeństwa recyklingu 

 
• Narzędzia: 

 
• Hierarchia postępowania z odpadami: 

• Zapobieganie - TAK; Składowanie – NIE 
 

• Recykling preferowany przed odzyskiem, więc segregowanie 
odpadów u źródła podstawowych frakcji papieru, metali, plastiku i 
szkła – już w 2015 

• Do 2020 – połowa odpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych (i podobnych) do ponownego wykorzystania poprzez: 

• przygotowanie do powtórnego użycia  
• recykling 

 
 

DYREKTYWA RAMOWA O ODPADACH 2008/98   
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• Dwie ustawy z 2001, weszły w życie w 2002r.:  
 

• Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
• Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców  w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
 

• Zasady systemu: 
 

Przedsiębiorca wprowadzający opakowane produkty musi osiągać 
poziomy odzysku i recyklingu odpadów z zużytych opakowań: 
 

• Samodzielnie (pod pewnymi warunkami) 
• Umowa z organizacją odzysku 
• Opłata produktowa   

 
- Konkurencyjny system,  
- Realizacja obowiązków opiera się na dokumentach DPR/DPO 

SYSTEM REALIZACJI OBOWIĄZKÓW W POLSCE - DZIŚ    
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POZIOMY RECYKLINGU 2002-2014 

•Łączny poziom odzysku 2014   - 60 % (61 %)  
•Łączny poziom recyklingu 2014  - 55%  (56 %) 
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(I). Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 
 
1 stycznia 2012 roku nowelizacja weszła w życie, część przepisów weszła w życie  
w połowie 2013 roku  
  
(II). Nowa Ustawa o odpadach 

 
Weszła w życie w styczniu 2013 r. 

 
(III). Nowa Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi 
 
Wejdzie w życie w styczniu 2014 

  
Ww. ustawy łącznie będą miały wpływ na gospodarkę odpadami opakowaniowymi 
 

ZMIANA PRAWA ODPADOWEGO W POLSCE 
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Nowa Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi   
zastąpi obowiązujące: 
 
• Ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 11.05.2001 

• oraz część przepisów Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dn. 11.05.2001 

 
 

 2 października 2012 - Rząd przyjął projekt nowej ustawy (po siedmiu latach prac) 
 13 czerwca 2013  - Sejm uchwalił ustawę 
 8 lipca 2013 - Prezydent RP podpisał ustawę 
 1 stycznia  2014 - Ustawa wejdzie w życie 

 
Uchwalona ustawa  różni się od wersji rządowej !!! 

NOWE PRAWO OPAKOWANIOWE 
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NOWE PRZEPISY OD 1 STYCZNIA 2014 

 
 

I. Obowiązki wprowadzającego:  
1. Spełnianie przez opakowania i odpady z opakowań wymagań zasadniczych  
2. Osiąganie poziomów recyklingu i odzysku odpadów z opakowań (zwolnienie 1 t) 
3. Nowy obowiązek zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku i 

recyklingu : 
 odpadów z opakowań po środkach niebezpiecznych 
   
 odpadów z opakowań wielomateriałowych 
  definicja art. 8 ust. 1 pkt. 10) 

• Samodzielnie lub poprzez przystąpienie do porozumienia 
4. Nowy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych  

• Samodzielnie lub przez organizację odzysku 
5.   Sprawozdawczość – w ustawie o odpadach  

II. Nowe wymagania dla organizacji odzysku 
• kapitał akcyjny 2,5 mln 

• 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych do 2020   
III. Audyt recyklerów od 1 stycznia 2016 

IV. Likwidacja nadwyżki - Ustawa o odpadach + art. 80 =10% w  2014 
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Osiągnięte poziomy recyklingu wraz z nadwyżkami 
2002 – 2012 [%] 
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POROZUMIENIA 

 
 

• Porozumienia zawiera organizacja samorządu gospodarczego, 
czyli  izba gospodarcza, reprezentująca grupę przedsiębiorców 
wprowadzających: 

• produkty w opakowaniach wielomateriałowych, 
• środki niebezpieczne w opakowaniach 

 
• Stroną porozumienia będzie marszałek  

 
• Zakres porozumienia: 

• Utworzenie i utrzymanie systemu zbierania, transportu, odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych 

 
• Wprowadzający mogą na równych zasadach przystępować do 

zawartych porozumień  
 

• Minister może określić rodzaje substancji i ich mieszanin, 
których nie uznaje się za środki niebezpieczne  
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DEFINICJA OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWEGO 

 
 

Opakowanie wykonane z co najmniej dwóch różnych 
materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za 
pomocą prostych metod mechanicznych 
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• Nowa Ustawa opakowaniowa: 

 
 

• wprowadza odrębne obowiązki dla wybranych typów opakowań 
• Wielomateriałowe, które były rozliczane wg materiału dominującego 

(masa???)  
• po środkach niebezpiecznych (masa???) 

 
• opakowania wielomateriałowe  zostały wyłączone z systemu  

 
• nowy podmiot w systemie – izba gospodarcza, wykluczone OO 

 
• Porozumienia dla opakowań trafiających do gospodarstw domowych w praktyce 

będą obowiązkowe (samodzielna realizacja obowiązków będzie niewykonalna)  
 

• Początek rozmontowywania systemu ??? 
 

 
 

 
 

KONSEKWENCJE 
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• Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach wprowadziła zapis 

 

Art. 3 ust. 2 pkt. 5) 
 
Gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co 
najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, 
szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 
 
 
 
 
Na mocy nowej ustawy opakowaniowej wprowadzający 
mają obowiązek zorganizowania systemu dla odpadów  
z opakowań wielomateriałowych.  
  
 
 
 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE A USTAWA „CZYSTOŚCIOWA”  

Jak czytać zapisy 
obu ustaw?  
 
Niespójność 
ustawowa czy 
uzupełnienie? 
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Stawki za składowanie - obwieszczenie MŚ (M.P. 2011.94.958) 
Wszystkie kody opakowaniowe  - 110,65 zł/tonę 
 

OPŁATA PRODUKTOWA, POZIOMY I STAWKI ZA SKŁADOWANIE 

Opłata produktowa  
rozp. MŚ (Dz.U. 
2010.259.1774) 
 

Poziomy  2014 
rozp. MŚ 
Dz.U.07.109.752 

Tworzywa  2,73 zł/kg 22,5% 

Aluminium  1,37 zł/kg 50 % 

Stal 0,82 zł/kg 50% 

Papier 0,65 zł/kg 60% 

Szkło 0,26 zł/kg 60% 

Drewno 0,33zł/kg 15% 

 
Dziś nie jest jeszcze 
znany poziom recyklingu i 
odzysku dla opakowań 
realizowanych  
w ramach porozumienia 
!!!   
Poziomy dla opakowań 
wielomateriałowych określone są  
w załączniku do ustawy wg 
materiału dominującego !!! 
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Definicja art.8 ust.1 pkt 14) ustawy „opakowaniowej”  
 
Stare przepisy: Substancje niebezpieczne dla środowiska z przypisanym 
symbolem N 
 
Nowe rozporządzenie: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego  

 
 

 

Opakowania po środkach niebezpiecznych  
w strumieniu odpadów komunalnych  
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• Chemia gospodarcza: repelenty, niektóre detergenty, substancje zapachowe, 

środki ochrony roślin 
 

• Nie jest znana Ilość wytwarzanych odpadów z opakowań po tych środkach 
w podziale na rodzaje materiałów 
 

• Jedyny sposób identyfikacji – ręcznie i wzrokowo  
 

• Nie jest  znany koszt zbudowania i utrzymania odrębnego systemu 
(zbieranie, magazynowanie, transport, recykling i/lub odzysk) na kg 
odpadów 

 
• Nie dokonano oceny efektywności nowego rozwiązania 
• Trwa proces zmiany klasyfikacji substancji – tzw. regulacja CLP 
• Nie dokonano oceny konsekwencji dla gmin po wyłączeniu tego 

strumienia ze źródła komunalnego, 
 

 

Opakowania po środkach niebezpiecznych  
w strumieniu odpadów komunalnych  
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• MŚ stoi na stanowisku, że opakowania po środkach niebezpiecznych to odpady 

niebezpieczne: 
 

Wg Katalogu odpadów - Kod 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)  
 
Ustawa o odpadach (Dz.U. 2012 poz. 21) 

 
• Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i możliwa zmiana statusu odpadu 

(dotyczy posiadacza) i ocena zagrożenia po zmieszaniu 
 

• Art. 21 ust. 3 
 

• Jeśli odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, rozdziela się 
je jeśli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione 
 

• POTRZEBNA EKSPERTYZA 
 
 

Opakowania po środkach niebezpiecznych a odpady 
niebezpieczne  
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(I). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach = obowiązki gmin 
 
Art. 3 ust. 2 pkt 5 - selektywna zbiórka papieru, metalu, tworzywa, szkła, 
opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegradacji   
 
Art. 3 b ust.1 - do końca 2020 osiągnięcie 50% poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła.     
  
(III). Nowa Ustawa o gospodarowaniu opakowaniami  
i odpadami opakowaniowymi = obowiązki organizacji odzysku 
 
Art. 20 ust. 4 – uwzględnienie w realizacji obowiązku co najmniej 50% odpadów 
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (w wersji rządowej 
źródłem były odpady komunalne)  
 
Uzupełnienie? Zamieszanie? Konkurencja?     
 

DWIE USTAWY, DWA NOWE OBOWIĄZKI RECYKLINGU 
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ŹRÓDŁA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

1. nieruchomości zamieszkane  
= gospodarstwa domowe, 

czyli np. domowe śmietniki 

2. nieruchomości niezamieszkane  
=przemysł lub usługi,  

czyli np. śmietniki w sklepach, biurach, stołówkach 

nieruchomości niezamieszkane  
=przemysł lub handel 
czyli z „tyłu sklepu”  

u producenta, np. zakup surowców do produkcji 
w opakowaniach  

Źródła rozproszone 
 

odpady opakowaniowe w odpadach 
komunalnych 

3. nieruchomości mieszane  
= częściowo zamieszkane, 

np. kamienica z częścią handlową  

Źródła skoncentrowane 
 

odpady opakowaniowe 
 

Kody: 
15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane z 
sposób selektywny 

Kody:  
Grupa 15 – wszystkie 
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SYSTEM POTWIERDZANIA OBOWIĄZKÓW OiR- DZIŚ 

1. nieruchomości zamieszkane  
= gospodarstwa domowe, 

czyli np. domowe śmietniki 

FIRMA  
ZBIERAJĄCA 

ODPADY, 
SORTOWNIA… 

RECYKLER              

2. nieruchomości 
niezamieszkane  

=przemysł lub handel,  
czyli np. śmietniki w sklepach, biurach, stołówkach 

1. nieruchomości niezamieszkane  
=przemysł lub handel 
czyli z „tyłu sklepu”  

u producenta, np. zakup surowców do produkcji w 
opakowaniach  

PRZEDSIĘBIORCA 

ODPADY 

Recykler na ogół nie zna źródła odpadu 
opakowaniowego  

JAK ZBUDOWAĆ RZETELNY SYSTEM IDENTYFIKACJI ŹRÓDŁA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ? 

Źródła rozproszone: 

Źródła skoncentrowane: 
ORGANIZACJA 

ODZYSKU  

Wniosek  
o 
DPR/DPO 

DPR/DPO 

Realizacja 
obowiązku 

Umowa 

3. nieruchomości mieszane  
= częściowo zamieszkane, 

np. kamienica z częścią handlową  
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CEL OO - 50% ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH  
Z GOSPODARSTW  DOMOWYCH DO 2020 

1. nieruchomości zamieszkane  
= gospodarstwa domowe, 

czyli np. domowe śmietniki 1)podmiot 
odbierający 

odpady,  
2)regionalna 

instalacja,  
3)prowadzący 

punkt 
selektywnego 

zbierania, 
4)gmina 

RECYKLER              
2. nieruchomości 
niezamieszkane  

=przemysł lub handel,  
czyli np. śmietniki w sklepach, biurach, stołówkach 

PRZEDSIĘBIORCA 

ODPADY WYŁĄCZNIE  
Z GOSPODARSTW 
DOMOWYCH 

 
CZY NOWY SYSTEM WŁAŚCIWIE ZADZIAŁA? 

JAK ZIDENTYFIKOWAĆ ODPADY TYLKO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH? 
 

Źródła rozproszone: 

ORGANIZACJA 
ODZYSKU  

Wniosek  
o 
DPR/DPO 

DPR/DPO 

Realizacja 
obowiązku Umowa 

3. nieruchomości mieszane  
= częściowo zamieszkane, 

np. kamienica z częścią handlową  

Wniosek  
o 
DPR/DPO 

DPR/DPO 
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ODBIERANIE ODPADÓW OD PRZEDSIĘBIORCÓW 

Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 
2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
Identyfikacja odpadów  komunalnych vs. odpady opakowaniowe; w praktyce 
chodzi o: 
 
• śmietnik w alejce w galerii handlowej  
 = odpady komunalne (20 01, z wyłączeniem 15 01) – gmina ma prawo 

 

• skoncentrowane odpady opakowaniowe zbiorcze i transportowe z tyłu 
sklepu 

 = odpad opakowaniowy (15 01) – gmina nie ma prawa 
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• Wg ankiety przeprowadzonej przez MŚ maj-lipiec 2012 na pytanie:  
 

• Czy jest plan objęcia gminnym systemem nieruchomości, w których nie 
zamieszkują mieszkańcy?  
 

• 59% gmin planowało takie rozwiązanie 
 
 

ZATEM SYSTEM IDENTYFIKACJI ŹRÓDŁA ODPADÓW 
OPAKOWANIOWYCH DLA ORGANIZACJI ODZYSKU: 
 

• gospodarstwo domowe czy nieruchomość niezamieszkana 
 

NABIERA ZNACZENIA 
 
 

WYNIKI ANKIETY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA 
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ŹRÓDŁA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

 ważne 
gdzie kosz stoi,  
a nie jak wygląda 
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• Odpady komunalne ok. 12 mln ton 

 
• 70% z gospodarstw domowych 

 
• 30% z handel, instytucje, usługi 

 
• Opakowania stanowią ok. 40% masy i objętości 60% odpadów komunalnych 

 
• 90% masy odpadów  - SKŁADOWANIE 

 
• 10% to pozostałe metody 

• biologiczne unieszkodliwienie (kompostownie) 
• termiczne unieszkodliwienie (1 spalarnia) 
• segregacja i recykling  

ODPADY KOMUNALNE – KPGO, GUS 
 50% recyklingu odpadów 

opakowaniowych  
z gospodarstw domowych 
zamiast odpadów  
komunalnych:  
czy warto? 
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• Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi  

będzie miał wpływ na rynek gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

• Gmina w drodze uchwały może przejąć odbieranie odpadów z nieruchomości 
niezamieszkanych (sklepy, biura, firmy, szkoły, punkty usługowe) – wg ankiety MŚ z 
lipca 2012 59% gmin planowało takie rozwiązanie 
 

• Praktyka pokaże skalę zmian 
 

• Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych i ich identyfikacja od innych 
frakcji 

• Nowy system potwierdzania obowiązków OiR – odpady z gospodarstw 
domowych 

• Problem z identyfikacją odpadów i źródła  
• Nowy system a koszty 
• Jak się zmienią dane systemowe, czego się dowiemy? 

 
• Jak zareagują ludzie i czy znajdą motywację do segregowania odpadów?  

 
 
 
 

ZMIANY W PRAKTYCE - PODSUMOWANIE 
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Test wiedzy o segregowaniu odpadów 

Źródło: Badanie własne Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, 2013 

Proszę powiedzieć, do jakiego rodzaju pojemnika należy wrzucać poszczególne  odpady. Prawidłowe 
odpowiedzi. 
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Ocena wiedzy dotyczącej segregowania odpadów 

Źródło: Badanie własne Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, marzec 2013 

    

Procent zdobytych w teście punktów a udział badanych 

Niedostateczny (0-50%) 33% 
Bardzo dobry (90% i więcej) 4% 



Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „EKO-PAK” 

 

 

 

Podsumowanie 

•2 

•3 

•4 
•Polskie społeczeństwo nie jest gotowe na to, by 1 lipca 2013 sprostać wymaganiom 
nakładane na nie przez ustawę. 
 

•1 
•Większość społeczeństwa na niecałe pół roku przed wejściem w życie ustawy nie 
zetknęła się z prowadzonymi przez gminy działaniami promocyjnymi  
i edukacyjnymi w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. 
 

•Deklaracje na temat bieżącego segregowania odpadów składane są na wyrost.  
 

•Wiedza Polaków na temat tego, jak należy segregować odpady jest ograniczona  
i niewystarczająca.  
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Ilość opakowań wprowadzanych – 2002-2012 [kt] 
 

Wzrost 2012 vs. 2002 – 85% 
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Ilość opakowań wprowadzanych [kt] 

Wzrost ilości 2012 vs. 2002: 
 Tworzywa:  93% 
 Aluminium:  123% 
 Stal:   63% 

 

 Papier:   119% 
 Szkło:   60% 
 Drewno:   112% 

 

papier 

drewno 
tworzywa 

stal 
aluminium 

szkło 
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Ilość opakowań wprowadzanych PAPIER i TEKTURA [t] 
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Ilość opakowań wprowadzanych – TWORZYWA [t] 
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•Ilość opakowań wprowadzanych – SZKŁO [t] 
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Ilość opakowań wprowadzanych – STAL [t] 
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Ilość opakowań wprowadzanych – ALUMINIUM [t] 
 



Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „EKO-PAK” 

 

 

 
Ilość opakowań wprowadzanych – 
WIELOMATERIWAŁOWE [t] 
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Ilość opakowań wprowadzanych – NATURALNE [t] 
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• Wzrost gospodarczy – jaki będzie? 
 

• Demografia - wg GUS do 2035 (- 2,5)  mln obywateli 
•   
• Gospodarstwa domowe - jak się zmieni ich struktura? 

 
• Preferencje konsumentów  – jak się zmienią? 

 
• Szara strefa - jaka będzie wielkość szarej strefy? 

 
• Zapobieganie - czy przedsiębiorcy będą ograniczać masę 

opakowań? 
 

PROGNOZA ZMIAN – WPŁYW CZYNNIKÓW   
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ZAPOBIEGANIE PREFEROWANE   

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów  
• nowe podejście do odpadów  

 
• bogacenie się społeczeństwa, a ilość wytwarzanych odpadów 

 
• eliminacja odpadów (cel długofalowy) 

 
• hierarchia postępowania z odpadami 

 
• względy ekonomiczne  
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HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 
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Składowanie: 
wyeliminowane 

Projektowanie 

Produkcja 

Dystrybucja 

Użycie Zbieranie 

„3 R”:  
 zapobieganie, 

powtórne użycie, 
recykling,  

Zasoby 

naturalne 
 

Świadoma konsumpcja 

Oszczędna 
produkcja 

Lepsze produkty 

Zrównoważone 
wykorzystanie surowców 

naturalnych 

 
Źródło: Komisja Europejska 

•EU Approach – Life Cycle Thinking CYKL OBIEGU – OD „KOŁYSKI DO KOŁYSKI”    

Zagospodarowanie  
odpadów 
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Rozszerzona odpowiedzialność producenta  
 
Strategia, która zachęca producenta do analizy cyklu życiowego 
swojego produktu w fazie projektowania poprzez rozszerzenie 
jego odpowiedzialności za wytworzony produkt na okres po 
zakończeniu użytkowania 
 
Wymagania zasadnicze dla opakowań 
 
 Projektowanie jest kluczowe dla redukcji u źródła 
 Przydatność do zagospodarowania 
 
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów z opakowań 
 

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA   
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Dziękuję za uwagę ! 
 

agnieszka.jaworska@eko-pak.com.pl 
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