
  

ul. Wawelska 52/54,  00-922 Warszawa;  (+48 22)  57 92 262,  faks: (+48 22)  57 92 795,  www.mos.gov.pl 
Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

                Warszawa, dnia 19 lutego  2014 r. 
 

 
 
   
    Departament Gospodarki Odpadami 
    Ministerstwo Środowiska 
 

Sposób rozliczenia poziomów odzysku i recyklingu w przypadku zawieranych 
porozumień, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) 
 

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) wprowadzający produkty w opakowaniach 

zobowiązany są zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego 

samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak 

opakowania, w których wprowadził produkty. Przepis ten dotyczy również wprowadzających 

produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin, o których mowa w art. 18 ww. ustawy. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku wprowadzania produktów w 

opakowaniach wielomateriałowych lub środków niebezpiecznych w opakowaniach, w tym 

środków ochrony roślin, obowiązek z zakresu osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i 

recyklingu może być wykonany samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, o 

którym mowa w art. 25 ww. ustawy. 

 W przypadku przystąpienia do porozumienia, zawieranego pomiędzy marszałkiem 

województwa a organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą przedsiębiorców 

wprowadzający  produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne, w 

tym środki ochrony roślin, realizacja obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego 

poziomu odzysku i recyklingu będzie następować na podstawie przygotowywanego obecnie 

w Ministerstwie Środowiska rozporządzenia w sprawie minimalnych poziomów odzysku i 

recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach 

niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone 

poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. 

W przypadku porozumień dotyczących przedsiębiorców wprowadzających produkty w 

opakowaniach wielomateriałowych, wymagane poziomy odzysku i recyklingu zostały 
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określone w załączniku nr 1 ww. projektu rozporządzenia. W przypadku tego rodzaju 

opakowań możliwe będzie rozliczenie takim samym rodzajem opakowania 

wielomateriałowego ale też i innym opakowaniem wielomateriałowym, z zachowaniem 

poziomu określonego dla danego wprowadzonego przez przedsiębiorcę rodzaju opakowania 

wielomateriałowego (według rodzaju materiału przeważającego). Oznacza to, iż np. 

wprowadzone na rynek produkty w tzw. „blistrach” (opakowanie z dominującym tworzywem 

sztucznym połączonym z aluminium) będą mogły być rozliczone nie tylko poprzez uzyskanie 

odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadami opakowaniowymi 

wielomateriałowymi z przeważającym tworzywem sztucznym, ale również poprzez poddanie 

odzyskowi i recyklingowi pozostałych odpadów opakowaniowych wielomateriałowych z 

innym rodzajem materiału przeważającego. Rozliczenie tego opakowania będzie dokonywane 

jednak wg poziomu określonego dla opakowania wielomateriałowego z przeważającym 

materiałem z tworzywa sztucznego.  

W przypadku porozumień dotyczących przedsiębiorców wprowadzających środki 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin, w opakowaniach, poziomy odzysku i recyklingu 

zostały określone w załączniku nr 2 ww. projektu rozporządzenia. W przypadku tych dwóch 

rodzajów produktów wprowadzanych w opakowaniach, rozliczenie będzie mogło być 

wykonane tylko rozłącznie. Oznacza to, iż realizacja obowiązku uzyskania odpowiedniego 

poziomu odzysku i recyklingu dla środków niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin  

w opakowaniach nastąpi według odpowiedniego rodzaju materiału opakowania, tylko poprzez 

zebranie i poddanie procesowi przetwarzania odpadów opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych, ale nie po środkach ochrony roślin. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku 

środków ochrony roślin w opakowaniach, które będą mogły być rozliczone według 

odpowiedniego rodzaju materiału opakowania, tylko poprzez zebranie i poddanie procesowi 

przetwarzania odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin, ale nie po innych 

środkach niebezpiecznych. 

 
 


