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Nowe obowiązki z zakresu postępowania z odpadami opakowaniowymi po środkach 

niebezpiecznych i po środkach ochrony roślin wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) wprowadzający środki niebezpieczne w 

opakowaniach zostali zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia 

odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych po tych środkach. Przy czym 

wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin zobowiązani zostali do 

spełnienia powyższych wymagań w stosunku do odpadów opakowaniowych po środkach 

ochrony roślin.  

Ponadto art. 18 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi nałożył na wprowadzających środki niebezpieczne będące środkami 

ochrony roślin obowiązek finansowania kosztów zbierania ponoszonych przez 

przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego odpadów 

opakowaniowych po tych środkach. 

Powyższe przepisy nie precyzują szczegółowo jak powinien być zbudowany taki 

system, pozostawiając wprowadzającym środki niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin, 

możliwość kształtowania go zgodnie ze swoimi potrzebami. 

Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzający ww. produkty w opakowaniach będą 

mogli wykonywać obowiązki wynikające z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, samodzielnie albo przez 

przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy. W drugim 

przypadku to organizacja samorządu gospodarczego przejmie wykonanie czynności 

określonych w art. 18 ww. ustawy. 

Ponadto w przypadku samodzielnej realizacji obowiązku z zakresu odzysku i 

recyklingu obowiązywać będą poziomy określone w załączniku nr 1 ww. ustawy. Należy 

jednak zwrócić uwagę na fakt, że realizując samodzielnie obowiązki w zakresie, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, poprzez system zbierania odpadów opakowaniowych 

wytworzonych przez innych wytwórców odpadów, poziom odzysku i recyklingu wyniesie 

100% wprowadzonych do obrotu opakowań (art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Natomiast w 

przypadku przystąpienia do porozumienia minimalne wymagane poziomy zostały określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla 

opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą 
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zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. 

618). 

Dodatkowo art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi zobowiązuje przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego 

lub hurtowego, którzy sprzedają środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, do 

przyjmowania od użytkowników odpadów opakowaniowych po tych środkach. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 21, z późń. zm.) zbieranie przez jednostki handlu detalicznego lub 

hurtowego zwracanych im odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin należy 

traktować jako nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Jednostki te są 

więc zwolnione, zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy z uzyskania odpowiednich zezwoleń na 

zbieranie tych odpadów. Muszą jednak podpisać umowę z firmą odbierającą odpady 

opakowaniowe. Jednocześnie koszty zbierania przez jednostki handlu detalicznego lub 

hurtowego odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych powinny być 

finansowane, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, przez wprowadzających środki niebezpieczne będące środkami ochrony 

roślin w opakowaniach. 

Należy jednak zaznaczyć, iż zbieranie m.in. zwracanych odpadów opakowaniowych 

po środkach ochrony roślin, zgodnie z ogólnymi zasadami gospodarki odpadami związanymi 

ze zbieraniem i transportem, powinno odbywać się w sposób selektywny, o którym mowa w 

art. 23 ust. 1 ustawy o odpadach. Przy czym przez selektywne zbieranie, mające na celu 

ułatwienie przetwarzania odpadów, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o 

odpadach, należy rozumieć takie zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, 

obejmuje te odpady, które charakteryzują się takimi samymi właściwościami i cechami. 

 


